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1. INTRODUCCIÓ 

 

El treball acadèmic que teniu en les vostres mans està adreçat a totes aquelles persones 

interessades en la traducció especialitzada de textos normatius, ja siguin persones 

encarregades de traduir lleis, de redactar-les o simplement, que vulguin tenir un primer 

contacte amb la traducció jurídica de l’anglès al valencià.  

 

Aquest treball acadèmic es basa fonamentalment en analitzar alguns aspectes molt concrets, 

textos normatius en anglès i proposar traduccions acceptables en valencià. Val a dir que no 

només tractem els problemes traductològics entre l'anglès i el català, sinó que també 

analitzem les diferències que existeixen entre les dues grans varietats dialectals del català: el 

català central i el valencià. Així, veurem que malgrat que les dues pertanyen a la mateixa 

llengua, existeixen moltes divergències ―més enllà de les purament lingüístiques i 

dialectals― pel que fa als criteris i als models de redacció i traducció de textos normatius. 

 

1.1. Justificació 

Realment, he escollit aquest tema per al meu treball acadèmic per una raó molt personal o, 

fins i tot, ―egoista‖. El fet d’haver arribat a 4rt de carrera i poder produir un text perfectament 

normatiu en la varietat oriental, però sentir-me insegura escrivint en valencià, la meva varietat 

natal, m’ha portat a interessar-me per les diferències fonamentals entre els textos normatius 

valencians i catalans. A més, la traducció legislativa és un tema del qual se n’ha parlat poc, 

tant en valencià com en català, i els lingüistes i estudiosos de la llengua hem de començar a 

establir uns criteris lògics que en un futur podran esdevenir normes i facilitaran tant la tasca 

de redacció per part dels traductors com la de comprensió per part dels lectors. La redacció i 

traducció de textos normatius és, per tant, un tema que afecta totes les persones. La 

comprensió de les lleis és fonamental per al seu compliment i per aquest motiu, els textos 

normatius, ja siguin traduïts o redactats originalment, han de tenir una claredat sintàctica i 

estilista impecable. D’altra banda, considero que existeix una necessitat general d’establir uns 

criteris mínims i comuns a les dues grans varietats del català, per tal de reduir al màxim 

possible les diferències que trobem en la redacció dels textos legislatius catalans i valencians.  

 

1.2. Objectius 

Per tots els motius que hem esmentat, i tenint en compte el que ja s'ha escrit sobre la redacció 
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jurídica catalana, el primer objectiu d’aquest treball és que serveixi per establir un punt de 

partida que obri les portes a unes reflexions futures sobre la traducció de textos normatius. 

Una reflexió, d'una banda, sobre com fer les traduccions més properes i comprensibles ―i 

que alhora siguin normatives― per al públic català i, d'una altra, crear un model que redacció 

i traducció que es pugui aplicar conjuntament al valencià i al català, però que respecti sempre 

les diferències dialectals de cada varietat. En definitiva, aquest treball pretén ser l’espurna que 

encengui la flama d’una reflexió lingüística profunda en l’àmbit jurídic.  

 

Val a dir que també tinc uns objectius més concrets i no tan ambiciosos com els anteriors. Pel 

mateix motiu que m’ha portat a escollir aquest treball acadèmic, també tinc un objectiu 

personal: assolir la confiança i el coneixement necessaris per arribar a ser capaç de produir 

textos normatius i totalment acceptables en la varietat valenciana. Tanmateix, el procés de 

recerca i les reflexions personals que hi incloc també poden ajudar els lectors a tenir un 

primer contacte amb la traducció de textos normatius de l’anglès al valencià, o a tots aquells 

que es dediquen a la traducció anglès-català.  

 

1.3. Estructura   

El treball està dividit en 3 blocs principals, a banda de la introducció, les conclusions, les 

referències bibliogràfiques (fonts i textos paral·lels) i els annexos. En el primer dels grans 

blocs, tractem les principals diferències entre el català central i el valencià; en el segon, 

resumim les característiques fonamentals dels textos legislatius en anglès i en català/valencià; 

en el tercer i últim gran bloc,  analitzem i traduïm els fragments extrets de l'Education Act 

2002 de Regne Unit. Cal destacar que aquesta última és la part central del treball, ja que és 

realment on es veu tot el treball de recerca realitzat i on aplico la meva capacitat de decisió. 

Els annexos, a més, tot i que estrictament no en formen part, també en constitueixen un pilar 

molt important del treball als quals faig referència alguns cops al llarg de l’anàlisi. 

 

1.4. Metodologia 

L’extensió d'aquest treball no permet tractar tots els problemes de traducció entre l'anglès i el 

català que m’agradaria, ni abastar tots els  aspectes divergents entre la varietat valenciana i la 

catalana. Per això,ens centrem en aspectes molt concrets de la llengua, en exemples reals del 

text, per tal de trobar solucions que s'adaptin a les característiques de la nostra traducció. 

Aquesta és precisament l’essència del present treball. 
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La metodologia que seguirem consistirà, després de situar el lector en un context teòric, en 

analitzar cadascun dels aspectes ―problemàtics‖ ―amb relació a la traducció―  de cada 

fragment i crear una proposta de traducció final, en la qual es té en compte en tot moment el 

destinatari d’aquest tipus de text, és a dir, el públic general i els lectors especialitzats. L’anàlisi 

es tant normativa, basada en autoritats lingüístiques (gramàtiques normatives), així com 

descriptiva, perquè també observem com s’ha tractat un fenomen en textos paral·lels. 

Finalment, les propostes de traducció estan escrites en la varietat valenciana, però estan 

pensades perquè, llevat de les diferències purament dialectals, es puguin aplicar també a tot el 

territori de parla catalana. 

 

M’agradaria afegir, per tal d’evitar confusions o possibles conflictes lingüístics en els lectors, 

que quan em refereixo a la llengua com ―català‖ o ―valencià‖ no excloc de manera pejorativa 

l’altra varietat. A més, en molts casos, per raons que no venen al cas, parlo del ―català‖ com a 

llengua general, a no ser que digui el contrari, sense intenció d’entrar en cap debat polític 

sobre la nomenclatura d’aquesta llengua depenent el territori on es parli. Així, si no parlo de 

manera general anomenaré ―valencià‖ a la varietat que es parla al País Valencià i ―català 

central‖ o ―català‖ a la que s’utilitza a Catalunya.  

 

 

2. EL CATALÀ CENTRAL I EL VALENCIÀ 

 

En la introducció m’he referit al ―valencià‖ com a la llengua que es parla a la Comunitat 

Valenciana o al País Valencià, ja que així ho estableix l’estatut d’aquest territori. Així, tot i 

que el País Valencià la declari com a ―llengua pròpia i cooficial amb el castellà‖, no podem 

negar que es tracta, sense cap mena de dubte, de la mateixa llengua: el català. Si més no, és 

cert que existeixen algunes diferències dialectals que han portat a crear dos models 

estàndards: el del català central, per a Catalunya, i el del valencià, per al País Valencià. Així, 

com a varietats diferents que són, també tenen autoritats diferents que les regulen. A banda de 

l’Institut d’Estudis Catalans, que estudia la llengua d’una perspectiva més general, recollint la 

normativa de les dues varietats, també trobem per a la part valenciana una autoritat lingüística 

que regula el model estàndard d’aquesta varietat en concret: L’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua.  

 

Aquestes diferències en l’estàndard ―exposem les més generals― s'observen sobretot en el 
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lèxic i en la flexió verbal. Trobem els  anomenats sinònims dialectals entre el valencià i el 

català, com ara ―eixir‖ i ―sortir‖, “roig‖ i ―vermell‖ o ―espill‖ i ―mirall‖. La forma normativa 

del present de la primera persona del singular canvia entre el català (promulg-o) i el valència 

(promulgu-e). De la mateixa manera, la desinència de l'imperfet de subjuntiu també és 

diferent. Mentre que en català utilitzem les formes -és, -ís, en valencià les substituïm per -

ara,-era, -ira. Canvia també la morfologia i els graus dels determinants. Mentre que en català 

només utilitza dos graus: ―aquest‖ i ―aquell‖, en valencià hi ha tres: ―este‖, “eixe‖ i ―aquell‖. 

 

Val a dir, però, que gairebé tot el que s'ha escrit sobre el llenguatge i la redacció legislativa 

està adreçat al català oriental (encara que també es pot aplicar al valencià). Com que en 

valencià no s'ha dit pràcticament res sobre la redacció i la traducció de textos normatius —a 

banda dels purament administratius dirigits a la ciutadania, per als quals sí que s’han fet 

aportacions—, centrem la recerca d’aquest treball en aquesta varietat. Tanmateix, no rebutgem 

les reflexions orientades al català centra ni les solucions que s’han pres als textos paral·lels 

produïts a la Generalitat de Catalunya, ja que no tenim la intenció d’allunyar i diferenciar els 

criteris de traducció legislativa de les dues varietats, sinó més bé al contrari. Volem començar 

a reflexionar pensant en les dues varietats i a establir uns criteris comuns en les dues varietats, 

en els quals tant el valencià com el català es vegin reflectits. 

 

 

3. CONSIDERACIONS GENERALS DELS TEXTOS LEGISLATIUS 

 

Fins ara només hem parlat de les diferències entre el català central i el valencià, però també 

hem de fer referència, per les característiques d’aquest treball, a la redacció jurídica en anglès. 

La forma en què les lleis angleses estan redactades divergeix molt de la redacció de textos 

legislatius catalana. Segons Gretel (1995: 11-18) en català la redacció legislativa compleix (o 

hauria de complir) tres característiques fonamentals: la concisió, la formalitat i la 

funcionalitat. La terminologia condiciona la concisió del llenguatge jurídic, ja que una alta 

presència terminològica implica un alt grau de concisió textual. A més, també hem de tenir en 

compte que l'emissor dels textos legislatius sempre és una institució oficial, com ara el govern 

espanyol, la Generalitat de Catalunya o la Generalitat Valenciana i que la formalitat del text 

s'ha d'adequar a aquest fet. Per tant, els textos han de ser formals, però sense deixar a banda la 

seva funcionalitat, que és fer la llei comprensible per a tots els lectors mitjançant la precisió o 

l'ordenació exhausta del seu contingut. 
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Així, a grans trets, en la redacció dels textos normatius s’ha de tenir molt en compte el 

receptor, el qual podem classificar en lector mitjà i lector especialitzat. Els coneixements 

legals que separen un tipus de lector de l'altre són abismals i per aquest motiu la redacció de 

lleis ha de trobar un punt d'equilibri entre tots dos. Tenint en ment aquest factor, a més 

d'utilitzar un llenguatge precís i concís amb una alta presència terminològica, que satisfà les 

necessitats del segon tipus de lector, l'ús d'una sintaxi senzilla i el rebuig a les expressions 

arcaïtzants apropen el text al lector general. Existeixen, per tant, diversos plantejaments quant 

a la redacció de les lleis. Aquests plantejaments tenen en compte els dos elements 

fonamentals, que són l'emissor i el receptor i, alhora, els lector mitjà i l’especialitzat. Aquests 

factors han condicionat l’aparició en la llengua anglesa del plain English movement. 

 

3.1. Plain English movement 

La tendència a la modernització del llenguatge jurídic es va iniciar cap el 1970 amb el plain 

English movement, el qual rebutja l'ús d'una sintaxi complexa i un llenguatge recargolat, a 

favor de la senzillesa sintàctica i un estil planer per tal de facilitar la comprensió dels textos 

normatius al públic general (Garner, B. 1995). L’anglès, que sol actuar com a llengua pionera, 

ha facilitat que altres llengües com el català i el castellà segueixin la tendència 

modernitzadora del llenguatge jurídic.  

 

A diferència del català, l'anglès té una tradició en la redacció jurídica molt més extensa, per 

això canviar els criteris que s'han aplicat durant tants d'anys no és feina fàcil i avui en dia. Tot 

i que s'hi fa un esforç, encara es tendeix a emprar un estil que encara que no es pot considerar 

excessivament complex sí que sol utilitzar elements arcaïtzants. Uns bons exemples d’aquests 

elements són l’ús de les formulaic expressions com be it enacted o shall sense valor modal, 

que explicarem en aquest treball.  

 

Hem dit que el català no té una tradició de redacció jurídica tan extensa com en anglès. Això, 

però, és cert només en part. Hem de tenir en compte, en aquesta afirmació, que hi ha hagut 

alguns esdeveniments històrics que han condicionat molt la llengua catalana. Així, tot i que ja 

es traduïen textos legislatius llatins a l’Edat Mitjana, no va ser fins a principis del segle XX 

que neix la voluntat de normalitzar la llengua. Durant el règim franquista, però, es va deixar 

d’utilitzar el català en les institucions públiques i es va aturar la producció de textos 

normatius. És a causa de la seva història política que la redacció de textos legals en aquesta 

llengua va començar a regular-se fa relativament poc, quan ja s'havia estès el plain English 
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movement més enllà de les fronteres anglòfones. Aquest pot ser el motiu per el qual l’anglès i 

el castellà —totes dues amb una tradició jurídica normalitzada més extensa que en català— 

tinguin tendència a utilitzar unes formes i estructures més arcaïtzants.   

 

Quan ens enfrontem a una traducció de textos legislatius hem de plantejar-nos, per tant, la 

forma i l’estil del text meta, tenint en compte els tipus de receptors que hem esmentat. 

D’aquesta manera, en aquest treball busquem que la redacció tingui un estil planer, que no 

presenti dificultats sintàctiques i que, per suposat, no sigui ambigua. De fet, a l'obra de Gretel 

es dedica un apartat on es reflexiona sobre la traducció entre el castellà i el català (Gretel, 

1995:158-160) i s'arriba a la conclusió que ―no sembla que existeixi cap recepta o fórmula 

magistral, cap criteri segur. Potser la solució més encertada és la de respectar el contingut 

exacte de l’original i mantenir-ne l’estil sempre que no creï distorsió en l’expressió natural 

d’acord amb les normes d’estil generals a la llengua d’arribada, dins del registre i del nivell de 

formalitat adequats al text que traduïm. [...] Es tracta, doncs, de trobar el punt d'equilibri que, 

garantint l’absoluta fidelitat de la traducció no introdueixi en el text d’arribada elements 

forçats pel fet de seguir massa de prop l’estil de l’original [...]‖. De la traducció jurídica de 

l’anglès al català, poc se n’ha parlat. 

 

3.2. Estructura i apartats de les lleis 

Abans de traduir els fragments seleccionats de l’Education Act 2002, hem de tenir en compte, 

a banda de les consideracions generals que hem explicat, altres aspectes no lingüístics que 

poden crear problemes o dificultats de traducció, com és el cas de l'estructura interna de les 

lleis. El model que s'utilitza al Regne Unit (el que ens interessa a nosaltres) divergeix del que 

s'utilitza en català i valencià i, per tant, s'ha d'establir un criteri pel que fa, a més de 

l'estructura, a la traducció dels noms dels diversos apartats que hi apareixen. Per tal que les 

dues estructures es puguin comparar visualment, hem creat una taula (taula [1]) on hem inclòs 

els apartats que trobem en cada llengua. Ens hem basat en l’Education Law 2002 del Regne 

Unit per al model en anglès i en la Llei d’educació d’Espanya traduïda al català i al valencià 

per al model d’aquestes llengües. 

 

 Taula [1] 

Model anglès del Regne Unit Model català/valencià 

Introductory text 

Part 1 

Preàmbul [text] 

Títol preliminar 
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[title] 

 Chapter 1 

 [title] 

  1 [title] 

   (1) [text] 

    (a) [text] 

    (b) [text] 

          (i) [text] 

          (ii) [text] 

   (2) [text] 

    (a) [text] 

    (b) [text] 

  2 [title] 

   (1) [text] 

    (a) [text] 

 Chapter 2 

 [title] 

  3 [title] 

   (1) [text] 

    (a) [text] 

    (b) [text] 

Part 2 

[title] 

 Chapter 1 

 [title] 

  4 [title]   

 Capítol I 

 [títol] 

  Article 1 [títol] 

  [text] 

    a) [text] 

    b) [text] 

  Article 2 [títol] 

  [text] 

   1. [text] 

   2. [text] 

    a) [text] 

    b) [text] 

 Capítol II 

 [títol] 

  Article 3 [títol] 

   1. [text] 

Títol I 

[títol] 

 Capítol I 

 [títol] 

  Article 4 [text] 

 

Per tal d'establir un paral·lelisme entre els dos models, hem marcat amb diferents colors les 

parts que poden ser equivalents. En primer lloc, el color verd assenyala la part introductòria 

del text, que en català s'anomena ―preàmbul‖ i en anglès introductory text. Després del 

preàmbul segueix el que s’anomena part dispositiva, on trobem diverses divisions. En vermell 

veiem assenyalat el que en anglès s'anomena part i en català ―títol‖. Ressaltem que en català 

hi ha el ―títol preliminar‖, a diferència de l’anglès, que comença amb la Part 1. En rosa, queda 

clar que chapter pot ser ―capítol‖. El groc, tot i que en anglès no hi apareix cap nom, 

apareixen assenyalats el que en català són els articles. En gris, els paràgrafs o apartats i en 

taronja les parts internes dels paràgrafs, també anomenades ―lletres‖ en català.  

 

3.2.1. Traducció dels apartats 

En la taula [2], que hem creat per tal que es vegi millor el procés de recerca i reflexió que hem 

seguit, trobem una proposta de traducció per a les parts principals que trobem en la llei en 

anglès. Cal afegir que la traducció d’aquestes parts està pensada per a l’encàrrec de traducció 

que expliquem a l’apartat 3.3., ja que les decisions que pren un traductor depèn molt del tipus 

d’encàrrec que tingui assignat.  
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Taula [2] 

 INTRODUCTORY TEXT  

Recerca LIN  texto introductorio, parte introductoria 

 (europarl) - Annex I, Section 2.2, Contributions to  sustainable 

 development, introductory text, paragraphs  1a and 1 b (new)  

- Anexo I, sección 2.2, Contribuciones al desarrollo sostenible, parte 

introductoria, párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos) 

 

ELE  En España, el preámbulo o exposición de motivos, ya  que puede 

 denominarse de ambas formas, pone de  manifiesto los objetivos 

 de la ley; es decir, explicita qué  pretende regular la ley y las 

 razones que mueven al legislador a regularlo. 

 El preámbulo no tiene valor normativo, es decir, no es una norma 

 jurídica. 

Reflexió El preàmbul és la part expositiva, en la qual es manifesten els objectius de la 

llei. En la llei d’educació en anglès, veiem que a la part introductòria hi diu 

An Act to make provision about education, training and childcare. Així, 

mentre que en català aquesta part inclou, a més del que hem esmentat, els 

antecedents i la finalitats per les quals es promulga aquesta llei, en anglès, en 

canvi, només s’especifica què regula aquesta llei. No hi ha una explicació 

del perquè i dels objectius de la seva creació. Per tant, introductory text no 

acaba de ser ben bé el ―preàmbul‖ que tenim aquí. A més, amb el Linguee 

podem comprovar que en les lleis del Parlament Europeu o de l’ONU, 

introductory text es tradueix per part o text introductori. 

Traducció Text introductori 

PART 

Recerca LIN  (EURPAL)  TITLE I  

     COMMON PROVISIONS 

   TÍTULO I  

   DISPOSICIONES COMUNES  

Reflexió Després d’haver observat en alguns textos paral·lels d’aquesta pàgina web que 

existeix una tendència de no traduir les parts d’una llei mai pel seu equivalent, 

ja que aquests poden tenir matisos diferents. Optem, doncs, per conservar 

aquestes traduccions. A títol personal, a més, val a dir que encara que no he 

afegit totes les fonts, tots els diccionaris bilingües que he consultat tradueixen 

title per ―títol‖. 

Traducció Part 

CHAPTER 

Recerca LIN  Capítulo 

 (eurparl) Chapter 6 appraises the current state of the financing of 

 adult education. 
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 En el Capítulo 6 se analiza la situación actual de la  financiación de la 

 educación de adultos. 

DTJ capítulo 

Reflexió Tal com afirma Pau i Valls (2006), cada capítol ha de tenir un contingut 

unitari. En català, els capítols s’enumeren en nombres romans i ha 

d’aparèixer el títol. Els textos paral·lels ho tradueixen per ―capítol‖. Estem 

d’acord que sigui així, encara que hem de destacar un punt que divergeix 

entre les dues llengües, i és que els capítols en anglès van numerats amb 

cardinals. Ens haurem de plantejar, doncs, si adaptar els nombres o deixar-

los en la seva forma original. En moltes lleis del Parlament europeu que he 

consultat, no han adaptat els números. Així, considerem que no és necessari 

adaptar el tipus de numeració que s’utilitza, ja que pot confondre el lector si 

vol consultar el mateix text original. 

Traducció Capítol 

ARTICLE / SECTION 

Recerca DTJ  (artículo) In English acts, ―artículo‖ is section or s.  ―Artículo de una 

 ley (section(s)).  

LIN  article, section 

ELE  Los artículos son las unidades básicas de la ley. Cada artículo debe 

 contener el tratamiento homogéneo de un  únicoconcepto o aspecto 

 normativo. Si un artículo de un proyecto o proposición de ley 

 contiene diversos conceptos debe proponerse, desde la perspectiva 

 técnica, su división en tantos artículos como conceptos contenga. Los 

 artículos están numerados consecutivamente tanto si la ley está 

 dividida en títulos, en secciones o en capítulos. Los artículos no 

 deben ser excesivamente largos, y aunque ello es indeterminado, 

 quiere decirse  que deben ser lo más breves que sea posible. 

Reflexió En la nostra llei en anglès no hi apareix el nom d’aquest apartat, però es fa 

necessari posar-ne un quan el traduïm al català, ja que queda més clar per als 

nostres lectors el que és, per exemple, ―Article 1‖, que no pas ―1.‖. Els 

apartats de dintre de l’article s’enumeren amb números cardinals, en català i 

valencià, i el fet que els articles només apareguin amb la xifra, pot provocar 

algunes confusions de referències. Així, com que volem evitar qualsevol 

possible confusió, optem per utilitzar introduir la paraula ―article‖ a la 

traducció. 

Traducció Article 

 

3.3.  Encàrrec de traducció  

És fonamental que el traductor prengui les decisions referents als problemes de traducció 

tenint en compte quin n’és l’encàrrec. La finalitat, el destinatari, el tipus de publicació, el 

format i un llarg etcètera són factors que condicionen inevitablement la traducció. Així, per al 
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nostre treball també necessitem tenir un encàrrec que permeti delimitar les possibles solucions 

que podem prendre per a un problema de traducció concret. Això, a banda de facilitar la tasca 

del traductor, també fa que la solució sigui més real i tingui un cert ―sentit‖. D’aquesta 

manera, crearem un encàrrec de traducció fictici que ens servirà per prendre decisions 

pertinents a l’hora de traduir els tres fragments de l’Education Act 2002.  

 

La Generalitat Valenciana vol promoure l’intercanvi de professors entre el País Valencià i 

Regne Unit. A la pàgina web, es podrà trobar tota la informació necessària per a sol·licitar la 

plaça. A més de tots els apartats de tràmits burocràtics, també vol incloure-hi un apartat amb 

la legislació pertinent perquè els professors coneguin la llei d’educació de Regne Unit. A més, 

la Generalitat Valenciana vol promoure la traducció legislativa anglès-valencià i donar feina a 

les noves generacions de traductors, per tal que guanyin experiència en aquest àmbit. 

Nosaltres traduirem els tres fragments que ens ha assignat i enviarem les propostes de 

traducció. Hem de tenir en compte, per tant, que el destinatari de la nostra traducció és el 

públic general, tot i que tampoc ens podem oblidar de l’especialitzat, i que la finalitat 

principal d’aquesta traducció és que els lectors puguin entendre la informació de l’Education 

Act 2002. 

 

 

4. EDUCATION ACT 2002 

 

El text del qual extraurem tots els fragments que traduirem és l’Education Act 2002 (Llei 

d’educació del 2002) del Regne Unit. En aquesta llei, posterior a l’aparició del plain English 

movement, hi ha una tendència a la redacció senzilla, tot i que, com veurem més endavant, 

també apareixen alguns elements arcaïtzants. Aquesta llei és, per tant, el text base d’aquest 

treball. Cal afegir, però, que no és possible tractar tots els problemes de traducció si es volen 

analitzar a fons cada un d'ells. A més, tant els problemes terminològics i conceptuals com els 

culturals o diferències en les convencions no es troben pròpiament dintre del treball, sinó que 

apareixen als annexos.  

 

Llegenda (vegeu annexos) 

Problemes de lèxic 

Altres problemes de traducció 
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4. 1. Fragment [1]  

El fet de traduir el fragment introductori d’aquesta llei anglesa comporta una reflexió sobre la 

traducció d’una construcció tan marcada culturalment i tradicionalment com és be it enacted.  

 

B E IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent 

of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, 

and by the authority of the same, as follows:— 

 

4.1.1. Subjuntiu (enacting words)  

Segons l’Oxford Dictionary of Law (Orford University Press, 2009: 197) be it enacted i tota 

l'oració que segueix és el que en anglès és conegut com a enacting words, és a dir, el conjunt 

de paraules que atorguen legalitat a una llei del Parlament. En els textos paral·lels originals 

produïts per la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana, veiem que la fórmula que 

utilitzen és, respectivament, ―en nom del Rei [i d’acord amb el que estableix l'article 65 de 

l'Estatut d'autonomia de Catalunya] promulgo la següent‖ i ―en nom del Rei, promulgue la 

següent Llei‖. Així, el primer que ens hem de plantejar, com que es tracta d’una construcció 

fixada en la cultura anglesa, és si l’hem de substituir pel seu equivalent en la cultura 

d’arribada o traduir-la literalment i introduir-hi una estructura estrangeritzant. No obstant 

això, aquestes enacting words comporten una reflexió prèvia a la traducció, és a dir, hem de 

saber com s’utilitza en anglès i com s’ha tractat i es tracta en les traduccions de les 

institucions oficials. 

 

Aquesta enacting formula és un subjuntiu amb el modal may elidit. La clàusula be it enacted 

la podem reformular com it may be enacted, una construcció que ja s’assembla més a la forma 

subjuntiva que nosaltres coneixem. Trobem a diccionaris jurídics especialitzats, com a A 

Dictionary of Modern Legal Usage (Garner, 1995: 552) que may implica un permís, una 

voluntat possible o que, en alguns contextos, fins i tot pot tenir el mateix ús que el shall, és a 

dir, que expressi una obligació (en l'apartat 4.2.1. trobem una explicació més acurada del 

may). Si tenim en compte els sentits del may que acabem d’esmentar, l’oració be it enacted 

pot expressar la voluntat de la reina de promulgar la llei. Així, en les lleis en valencià i català 

també s’expressa la possibilitat mitjançant el verb poder, normalment en tercera persona, ja 

sigui en singular o plural. També fan servir, encara que en menys mesura i per a qüestions més 

concretes, la construcció ―tenir la possibilitat de‖.   

 

També és important veure  com s’ha tractat aquest fenomen en traduccions reals, per tal de 
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tenir una font oficial i especialitzada en textos d’aquest tipus. Així doncs, hem consultat l’Eur-

lex (http://eur-lex.europa.eu), on trobem una possible traducció de be it enacted: 

 

Exemple [1] 

[ANGLÈS] An act to provide for television coverage of events of major importance to 

society, to give effect to Article 3a of Council Directive 89/552/EEC of 3 October 

1989, as amended by Council Directive 97/36/EC of 30 June 1997, and to provide for 

other related matters. [13 November 1999] be it enacted by the Oireachtas as follows: 

  

[CASTELLÀ] Broadcasting (major events television coverage) act, 1999 [Ley de 

1999 sobre la radiodifusión (cobertura televisiva de acontecimientos importantes)] ley 

que rige la cobertura televisiva de los acontecimientos de gran importancia para la 

sociedad, por la que se aplica el artículo 3 bis de la directiva 89/552/CEE del consejo, 

de 3 de octubre de 1989, modificada por la directiva 97/36/CE del consejo, de 30 de 

junio de 1997, y por la que se regulan otros asuntos relacionados. [13 de noviembre de 

1999] queda promulgada por el parlamento (oireachtas): 

 

En aquest cas, no s’ha fet ús del mode subjuntiu, potser perquè la naturalitat i genuïnitat del 

text varia depenent si utilitzem ―queda promulgada‖, que sona força natural, o si utilitzem 

―que quedi promulgada‖, en què veiem un ús una mica forçat del subjuntiu. Un exemple 

d'aquest traducció en mode subjuntiu la trobem a la pàgina web de l'ONU 

(http://www.un.org/en/ ): 

 

Exemple [2] 

[ANGLÈS] Be it therefore enacted as follows. 

 

[CASTELLÀ] Quede por ello promulgada la siguiente Ley. 

 

 

En l'exemple [2] podem veure que després de l'exposició de motius (suposem) queda 

promulgada la llei. En aquest cas s'ha utilitzat el subjuntiu amb la conjunció ―que‖ elidida. 

Ara bé, entre l'exemple [1] i [2] hi ha un petit matís que diferencia el sentit de les dues 

oracions: el grau de possibilitat. En l'exemple [1], s'utilitza una oració declarativa en present 

d'indicatiu, la qual assegura que aquesta llei ha quedat promulgada, sense possibles 

interpretacions subjectives. En l'exemple [2], en canvi, l'oració en subjuntiu expressa més un 

desig possible que una realitat. Sembla que sigui un mer desig de la reina (o de qui tingui 

autoritat per promulgar la llei) i no un fet real. A més, si tenim en compte que ―promulgar‖ és 

un dels anomenats verbs performatius, és a dir, verbs que pel fet de pronunciar-los es realitza 

l'acció expressada, no té gaire sentit que aquest verb s'utilitzi en subjuntiu.   

 

L’ús del subjuntiu en l’exemple [2], que creiem que busca donar al text un matís arcaïtzant, el 

podem equiparar amb l’ús que té fórmula fixada que inicien els textos legislatius ―sia notori i 

manifest‖, en català, o ―sia notori‖, en valencià. Aquestes oracions en una forma subjuntiva 

que gairebé no s’utilitza actualment —a excepció d'algunes zones geogràfiques concretes— 

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.un.org/en/
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expressen el desig que el fet de promulgar la llei sigui conegut i sabut. Ara bé, quan en català i 

valencià promulguem pròpiament les lleis utilitzem sempre el present de l'indicatiu: ―i jo la 

sanciono/e‖ o ―promulgo/e la següent (Llei)‖. Hem de diferenciar, per tant, si volem que la 

nostra llei expressi una voluntat, mitjançant el subjuntiu, o descrigui una realitat, mitjançant el 

mode indicatiu. Creiem que en el moment de promulgar la llei és fonamental fer servir aquest 

últim mode, no només per la característica performativa del verb, sinó que també pel fet que 

preferim descriure una realitat existent que no pas una voluntat possible. 

 

Arribats a aquest punt, hem vist en els exemples [1] i [2] que a banda del mode verbal també 

és important reflexionar sobre la veu que s’utilitza. En aquests dos exemples s’utilitza la veu 

passiva, però haurem de veure com ho resoldrem en la nostra traducció. 

 

4.1.2. Veu passiva (enacting words) 

Tant en els textos especialitzats com en els generals existeix aquesta divergència en l’ús de la 

veu passiva entre l’anglès i el català. Tot i que el plain English no ho recomana, tal com 

podem veure en l’obra Legal writing in plain English (Garner, 2001: 24), l'anglès utilitza amb 

major freqüència que el català les formes passives. D’aquesta manera, dóna importància al 

subjecte passiu (qui rep l'acció) i en resta a l'agent (qui realitza l'acció). En català, en canvi, 

l’ús de la passiva en les legislacions no és gaire comú. A més, el Parlament de Catalunya en el 

document Principis per a redactar un text de llei recomana que ―la veu activa és la manera 

normal d’escriure. Tanmateix, la veu passiva no sempre pot ésser exclosa del vostre text de 

llei: de vegades és indispensable.‖ El Manual de documents i llenguatge administratiu, també 

recomana per al valencià utilitzar la forma activa davant la passiva o les impersonals, en el cas 

que el subjecte no sigui important. Així, tot i que cap de les dues llengües no ho recomana, la 

primera diferència entre l’anglès i el català la trobem en les enacting words que estem 

tractant. Com hem vist, mentre que en anglès per promulgar la llei s'utilitza una forma 

subjuntiva en veu passiva (be it enacted), en català i valencià s'utilitza una forma indicativa en 

veu activa (promulgo o promulgue).  

 

Cal reflexionar sobre la veu passiva en català, és a dir, sobre quins matisos aporta a l'oració el 

fet que el verb estigui en veu passiva. Les traduccions que hem vist (queda / quede 

promulgada) han fet servir una passiva amb un verb quasicopulatiu, com és el verb ―quedar‖. 

Aquest verb, segons la Gramàtica del català contemporani (Joan Solà, 2002: 2126) pot tenir 

una aparença d’auxiliar de passiva, pel fet que es construeix amb un participi que fa de 

complement atribut o predicatiu del subjecte. Així, si seguim el que proposen els exemples 



14 

 

que hem vist, podríem traduir-ho per ―la llei queda promulgada per Sa Majestat la Reina‖. 

Aquesta solució és totalment vàlida i gramatical. Ara bé, també hem de tenir en compte que 

en català, tal com hem vist en els textos paral·lels, en l'oració introductòria la llei sempre fa la 

funció d'objecte directe i qui promulga la llei, de subjecte. Així, si canviem aquest ordre en 

certa manera ―establert‖ en els textos normatius catalans i valencians, podríem causar certa 

estranyesa en el lector.  

 

Per els motiu que hem explicat, considerem que és millor guiar-nos pels textos paral·lels en la 

nostra llengua i seguir el seu exemple: utilitzar la veu activa quan es tracta de verbs 

performatius, com ―promulgar‖. A més, com que busquem una normalització i simplificació 

de la redacció jurídica, la forma més directa per expressar-nos en aquest cas és la veu activa.  

 

4.1.3. Sintaxi 

L'ordre dels elements dintre l'oració també és un aspecte que cal tractar en aquest tipus de 

traducció. Solà (1991) estableix que l'ordre regular dels mots dintre l'oració és: 1. Marc, 2. 

Subjecte, 3. Certs sintagmes adverbials, 4. Verb, 5. Complements forts i 6. Circumstancials. 

En anglès, l'ordre regular de l'oració és mes o menys el mateix, així que és important analitzar 

quin com es troben situats els elements en l'oració que volem traduir.  

 

Llegenda 

1. Marc  2. Subjecte 

3. Sintagma adverbial 4. Verb  

5. Complements 6. Circumstancials 

 

B E IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent 

of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, 

and by the authority of the same, as follows:— 

 

Com veiem, l'oració en anglès segueix el mateix ordre que recomana Solà. Hi ha tres 

complements circumstancials diferents, l'ordre sintàctic dels quals hem de tenir en compte a 

l'hora de traduir-los. Els canvis gramaticals que hem realitzat (hem utilitzat el mode indicatiu 

en substitució del subjuntiu i la veu activa en substitució de la passiva), ens obliguen a 

replantejar-nos la situació dels elements en l'oració traduïda al valencià. És preferible, però, 

que els incisos no es trobin entre els complements principals, per exemple, entre subjecte i 

verb o entre verb i complement, ja que un incís entre dos complements pot provocar que el 

lector perdi el fil de la idea principal. Tal és el cas del nostre exemple, en què la idea principal 
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és que Sa Majestat la Reina promulga la Llei i els incisos són circumstancials. Tenint en 

compte aquestes premisses, hi ha dos possibles solucions: 

 

[1] Sa Majestat la Reina promulga la Llei següent, amb l'aprovació de la Cambra dels Lords i la 

Cambra dels Comuns, que es troben reunides en aquest Parlament, i amb l’autoritat que els 

pertoca:                  

[2] Amb l'aprovació de la Cambra dels Lords i la Cambra dels Comuns, que es troben reunides en 

aquest Parlament, i amb l’autoritat que els pertoca, Sa Majestat la Reina promulga la Llei següent: 

  

Així, aquest fragment pot seguir l'ordre regular que esmentava Solà, com en [1] o bé que els 

circumstancials es col·loquin anteposats al subjecte, verb i complement, com en [2]. 

Considerem més adequat l'ordre dels elements de [2]. Com en els textos paral·lels, la part 

important de l’oració, el fet de promulgar la llei, apareix després dels complements 

circumstancials o intercalat entre ells. Nosaltres considerem que té més sentit que els dos 

punts finals que segueixen l’oració es trobin després de ―la Llei següent‖, que no després d'un 

complement circumstancial, tal com veiem en [1].  

 

4.1.4. Traducció 

Finalment, la traducció que proposem és la següent: 

 

Amb l'aprovació de la Cambra dels Lords i la Cambra dels Comuns, que es troben reunides 

en aquest Parlament, i amb l’autoritat que els pertoca, Sa Majestat la Reina promulga la llei 

següent: 

 

Veiem que la substitució de la veu activa per la passiva i el mode indicatiu pel subjuntiu no 

són els únics canvis que hem realitzat. Hem cregut convenient afegir-hi alguns elements per 

tal que l’oració sigui més comprensible i no soni tan forçada. Així, on en anglès apareix of the 

same ho hem substituït pel verb ―els pertoca‖. En aquest sentit, no és gramatical utilitzar en 

català ―el mateix‖, que seria, ―amb l’autoritat del mateix‖. En comptes d’això, hauríem pogut 

també utilitzar un possessiu: ―amb la seva autoritat‖, però aquesta construcció és ambigua 

aquí, ja que ―la seva autoritat‖ bé podria fer referència a la reina o a les cambres. Per tant, 

hem optat per afegir-ho el verb ―pertocar‖ i evitar les ambigüitats. Cal destacar també el fet 

que hem afegit la paraula ―llei‖, mentre que en anglès no hi apareix. En valencià, però, 

aquesta paraula es fa explícita en els textos paral·lels i per això hem cregut important que en 

aquesta traducció també hi aparegui.  



16 

 

4.2. Fragment [2] 

En el paràgraf 2 de l'article 82 de la part 6, hi trobem aquest fragment: 

  

82   Key stages 

(2) The head teacher of a school may elect, in relation to a particular pupil and a particular 

subject, that subsection (1) shall have effect as if any reference to the school year in which 

the majority of pupils in that pupil’s class attain a particular age were a reference to the 

school year in which that pupil attains that age. 

 

4.2.1. May 

La construcció ―may elect that subsection (1) shall have effect” la podem traduir amb 

l’estructura catalana ―poder + infinitiu + que + verb conjugat‖ (―pot decidir que el subapartat 

(1) s’aplique‖). En aquesta construcció, estem obligats gramaticalment a fer servir un 

subjuntiu. Trobem un exemple de traducció d’una construcció semblant en l’Eur-lex 

(http://eur-lex.europa.eu): 

 

Exemple [3] 

[ANGLÈS] The law of that Member State may thus provide that the partner may invoke 

the law of his or her property regime against the third party only if the conditions of 

registration or disclosure laid down in that Member State have been complied with,[...] 

 

[CASTELLÀ] Así, la ley de este Estado miembro podría prever que el miembro de la 

unión sólo pueda oponer la ley de su régimen patrimonial al tercero si se cumplen las 

condiciones de registro o publicidad previstas en dicho Estado miembro, [...] 

 

En l’apartat 4.1.1., hem vist que no podem parlar del modal may sense fer referència al mode 

verbal. En el cas que ens pertoca ara, veiem que tampoc podem fer referència al may sense 

parlar del temps verbal i dels mecanismes que té cada llengua per expressar els diferents graus 

de possibilitat. En l’exemple [3], el may ha estat traduït per un condicional, mentre que en 

l’exemple [4] que trobem a continuació, el may ha estat traduït per un futur. 

  

Exemple [4] 

[ANGLÈS] The Member States referred to in paragraph 1 may require that the following 

consignments introduced into a disease-free area comply with the requirements set out in 

points (a) and (b) with respect to those diseases for which it is regarded as disease- free: 

 

[CASTELLÀ] Los Estados miembros a los que se refiere el apartado 1 podrán exigir que 

las partidas que se enumeran a continuación que vayan a introducirse en una zona libre de 

enfermedad cumplan los requisitos expuestos en las letras a) y b) en lo tocante a las 

enfermedades con respecto a las cuales dicha zona se considera libre de enfermedad: 

 

Una tercera solució per expressar la possibilitat del may la trobem a l’exemple [5], fragment 

extret de la pàgina web de la Unesco (http://www.unesco.org): 

http://eur-lex.europa.eu/
http://www.unesco.org/
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Exemple [5] 

(c) Other States Parties may elect to review proposed uses or refer such proposals to the 

Secretariat. 

(c) Otros Estados Partes pueden optar por examinar las solicitudes de utilización o bien 

remitirlas a la Secretaría. 

 

Veiem, doncs, que podem utilitzar tres temps verbals diferents per expressar una possibilitat 

en castellà. Val a dir, que aquestes possibilitats fan referència a esdeveniments que encara no 

han succeït i que, per tant, podem entendre que aquesta possibilitat es refereix a un temps 

present o futur. Ara bé, cal analitzar quin grau té cada temps verbal per tal que reflecteixi el 

grau de possibilitat que volem que la nostra traducció tingui. D’una banda, el condicional és 

un ―temps verbal que expressa la possibilitat d'un fet o d'una acció que depèn explícitament o 

implícitament d'una altra circumstància o acció prèvia o passada‖ (www.enciclopedia.cat). És 

a dir, expressa una possibilitat remota que depèn d’altres factors externs i no només del fet al 

qual es refereix. Aquesta forma, per tant, la descartem de la nostra traducció, ja que creiem 

que may elect that expressa un grau de possibilitat més elevat del que expressa el condicional. 

D’altra banda, ens trobem davant la dicotomia dels usos del present/futur sobre els quals s’ha 

reflexionat molt en els textos legislatius. Aquests temps poden servir per expressar tant la 

possibilitat com per definir o descriure una realitat. La primera divergència la trobem en els 

textos paral·lels que tenim en català i valencià.  

 

Taula [3] 

Present / futur del verb ―poder‖ en els textos paral·lels 

TPC1 TPV1 

Present (Pot/poden) 183 Present (Pot/poden) 11 

Futur (Podrà/podran) 0 Futur (Podrà/podran) 168 

  

La taula [3] ens mostra els temps verbals per al verb ―poder‖ que utilitzen les dues versions 

que s’han fet de la traducció de la Llei d’educació espanyola. La versió catalana veiem que no 

utilitza en cap moment el futur per expressar la possibilitat. Podem dir que la versió en català 

és força coherent, ja que si veiem novament el quadre [1] als annexos, trobem que el català 

sempre prefereix el present abans que el futur. La versió valenciana, en canvi, utilitza el futur 

en major mesura per expressar aquesta possibilitat. Els criteris de traducció dels textos 

normatius del castellà al català (Generalitat de Catalunya, 2010) recomana que ―en els casos 

en què el futur no estableix una obligació atribuïda a un subjecte sinó que té un caràcter més 

aviat descriptiu o definitori, és preferible traduir-lo per la forma simple del present 

d’indicatiu.‖  

http://www.enciclopedia.cat/
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Tot i que el nostre text formarà part de la pàgina web de la Generalitat Valenciana, on hem 

vist que sí s’utilitza el futur per descriure fets reals, preferim seguir les recomanacions que 

estableix la Generalitat de Catalunya. La raó que ens porta a prendre aquesta decisió no és 

altra que el fet de voler eliminar les diferències injustificades entre les dues varietats. Amb 

―diferències injustificades‖, ens referim al fet que la Generalitat Valenciana, tal com ens va 

assegurar un traductor jurat a qui ens vam adreçar, no té uns criteris de redacció legislativa 

propis, sinó que més bé es guia amb el que recomana l’Optimot. Tanmateix, totes les 

autoritats lingüístiques, també l’Optimot, recomanen evitar el futur quan té un valor de 

present. Així doncs, com que veiem que l’ús del futur que fan els textos normatius en valencià 

no està justificat, preferim unificar els criteris per a les dues varietats i utilitzar el present en 

aquest fragment  

 

4.2.2. Shall, amb valor subjuntiu 

Les gramàtiques generals de la llengua anglesa recullen l’ús del modal shall en els textos 

legislatius. Tot i que hi ha hagut algunes controvèrsies sobre l'ús que se n'hauria de fer 

(Garner, 1992:105), és força comú trobar aquest auxiliar en les disposicions. Segons Garner, 

shall té un sentit d’obligació igual al de “has a duty to”, però de vegades aquest sentit no és 

clar i es pot prendre com a sinònim de may, quan es troba després d'una paraula de negació 

com nothing o neither, aquest últim, però, no és el cas que ens afecta.  

 

En aquest fragment en concret, el verb shall va precedit per l'auxiliar may, per la qual cosa 

s'ha d'analitzar aquesta construcció més enllà del sentit; és a dir, hem de veure com actua el 

shall després d'un modal. En aquest cas, el verb shall no és més que un auxiliar que no aporta 

gran informació al verb que acompanya. És força comú en la redacció legislativa en anglès, 

tot i que normalment serveix per expressar més matisos, com els que hem vist en el paràgraf 

anterior. En altres paraules, shall en aquest exemple no actua com un verb modal, sinó com un 

auxiliar que típicament s'utilitza en textos legals per expressar un futur immediat o un present. 

D'aquesta manera, la construcció ―The head teacher of a school may elect that subsection (1) 

shall have effect as if...‖ es pot formular també de la manera següent en llenguatge més 

planer: ―The head teacher may elect subsection (1) as having effect (or “as being effective”) 

as if...‖. Aquest shall no té el sentit d'obligació que pot tenir quan actua com a verb modal, tal 

com veurem en l'apartat 4.3.1. A més, com que aquest shall es troba darrere d'un verb modal 

(may) també el podem entendre amb un sentit subjuntiu. 
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Hem de veure, doncs, com es tradueix aquest shall quan no actua com a modal. A l’Eur-lex 

(http://eur-lex.europa.eu), hem trobat una estructura similar a la del nostre cas que ha estat 

traduïda de la manera següent: 

 

Exemple [6] 

[ANGLÈS] The parties may agree that it shall not apply in whole or in part when the payment 

service user is not a consumer. 

 

[CASTELLÀ] Las partes podrán acordar que no se aplique, en todo o en parte, en caso de que 

el usuario del servicio de pago no sea un consumidor. 

 

Podem veure que en l’exemple [6], s’ha empleat el mode subjuntiu per traduir el shall darrera 

del modal may. Si recordem el que hem vist en l’apartat anterior, amb el may no expressem un 

fet real, sinó una possibilitat i per aquest motiu el verb que acompanya, quan el traduïm, ha 

d’estar en mode subjuntiu. Considerem, per tant, que aquesta opció és la més adequada, ja que 

el subjuntiu expressa un sentit de possibilitat més elevat que si féssim servir un indicatiu.  

 

4.2.3. Sintaxi 

A banda de l'anàlisi dels temps verbals que hem fet en els apartats anteriors, és important, en 

una oració tan llarga i amb tants complements com aquesta, fer-ne una anàlisi sintàctica per 

tal de veure la relació que s'estableix entre els diferents complements oracionals i quina és la 

traducció més adequada que reflecteixi aquesta relació. Per tal de facilitar l'explicació, fem 

servir una anàlisi visual: 

Els cinc verbs que hi trobem apareixen dintre d'un requadre: en blau, el verb principal; en 

verd, el de la primera subordinada substantiva; en negre, el de la primera subordinada de 

relatiu; en taronja, el de la subordinada adverbial de mode i en vermell, un verb d'una segona 

subordinada de relatiu. A més, també hi apareixen amb un requadre les conjuncions que 

connecten algun verb amb els elements següents, com that, que introdueix l’oració 

subordinada substantiva, i as if, que introdueix la subordinada adverbial modal; tots dos nexes 

tenen el mateix color que els verbs amb què van units. Per tal que l'anàlisi quedi més clara, els 

subjectes estan subratllats amb el mateix color que el verb que acompanyen. Cal remarcar, 

http://eur-lex.europa.eu/
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així, la importància que té la relació jeràrquica que s'estableix entre els diversos complements, 

és a dir, la dependència de les construccions subordinades al verb principal. Per últim, hem 

encerclat amb un mateix color les referències anafòriques d'un mateix concepte, la majoria de 

les quals són repeticions, mecanisme molt utilitzat en anglès. Un cop realitzada aquesta 

anàlisi, la traducció s'agilitza una mica, ja que en oracions tan llargues com aquestes pot 

resultar difícil distingir i relacionar tots els elements.  

 

4.2.4. Proposta de traducció 

Així, segons els aspectes que hem comentat en els apartats anteriors, proposo la següent 

traducció: 

 

Article 82. Etapes obligatòries  

(2) La direcció d’un centre pot decidir, en relació amb un alumne i una matèria en concret, 

que l'apartat (1) s'aplique com si qualsevol referència al curs escolar en què la major part de 

l’alumnat d’una mateixa classe compleix una edat concreta també fos la referència per al 

curs escolar en què aquest alumne compleix aquesta edat.   

 

És important explicar perquè finalment hem traduït el subjuntiu en una forma d’imperfet i no 

en un present. Ens hem basat en la informació normativa que hem trobat a La Gramàtica del 

català contemporani (Joan Solà, 2002: 2854) on es recull que ―les oracions comparatives 

contrafactuals introduïdes per com si són totalment paral·leles a les pròtasis de condicionals 

contrafactuals: si es refereixen al present o al futur, van en imperfet de subjuntiu, i si es 

refereixen al passat, van en plusquamperfet de subjuntiu.‖ 

 

4.3. Fragment [3] 

L’últim fragment que volem traduir i analitzar és el primer paràgraf de l'article 84 de la part 6: 

 

84  Curriculum requirements for first, second and third stages 

(1) For the first, second and third key stages, the National Curriculum for England shall 

comprise the core and other foundation subjects specified in subsections (2) and (3), and 

shall specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in 

relation to each of those subjects for each of those stages. 

 

4.3.1. Shall amb valor d’obligació  

En aquesta secció veurem un ús del shall diferent al que hem vist en l’apartat 4.2.2. En aquest 

fragment, el shall actua com un auxiliar modal amb un sentit d’obligació. És a dir, el que es 
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vol expressar en aquesta oració és fonamentalment que el national curriculum té l’obligació 

de ―comprise the core and other foundation subjects specified in subsections (2) and (3)‖ i de 

―specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements‖. Aquest valor 

que té el shall és el que se sol utilitzar més en els textos normatius anglesos i per això és 

important reflexionar sobre aquest ús. 

 

En els exemples següents, podem veure com es tradueix el shall amb valor d’obligatorietat en 

institucions com la Unió Europea (http://eur-lex.europa.eu): 

 

Exemple [7] 

[ANGLÈS] This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all 

Member States. 

[CASTELLÀ] El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro. 

 

Exemple [8] 

[ANGLÈS] In accordance with Article 23(2) of the Europol Decision, Europol shall 

conclude agreements with the third States and organisations placed on the list in the Annex 

to this Decision. 

[CASTELLÀ] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, de la 

Decisión Europol, Europol celebrará acuerdos con los terceros Estados y organizaciones 

que figuran en la lista del anexo de la presente Decisión. 

 

Exemple [9] 

[ANGLÈS] The Director shall inform the Management Board on a regular basis of the 

state of play of ongoing negotiations with third parties and shall submit a progress report 

every six months. 

[CASTELLÀ] El Director informará periódicamente al consejo de administración sobre la 

situación de las negociaciones en curso con terceras partes, y presentará cada seis meses un 

informe de situación. 

 

En els exemples [7], [8] i [9], veiem que sempre que shall té un valor d’obligació, en castellà 

es tradueix en futur. Ara bé, en castellà, els valors que té el futur no són els mateixos que en 

català. El castellà recull el valor d’obligatorietat del futur. Així, és important veure com es 

tradueixen al català i valencià les formes futures en la legislació espanyola. Al quadre [1] dels 

annexos hi ha alguns exemples reals extrets de les traduccions al català i al valencià de la Llei 

d’Educació espanyola.  És en aquest punt on trobem una divergència entre el valencià i el 

català. Si ens remetem al quadre [1] (annexos), veiem que a la versió en català de la Llei 

d’Educació espanyola es canvien tots els futurs del castellà per perífrasis d’obligació o per un 

present, d’acord amb el que s’estableix a les gramàtiques normatives. La traducció al 

valencià, en canvi, sí que conserva el futur en les disposicions legals. Podem preguntar-nos, 

doncs, per què, contràriament al que recomanen les gramàtiques normatives i els criteris de 

redacció de textos legislatius en català, en fa aquest ús el valencià?  

 

http://eur-lex.europa.eu/
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Poden haver-hi tres hipòtesis possibles que responguin a la pregunta. Una, per calc del 

castellà: en el quadre [1] podem observar que gairebé tots els futurs que hi ha en el text en 

castellà s’han conservat en la traducció al valencià. La segona hipòtesi podria ser per 

qüestions de política lingüística, és a dir, que el valencià busqui allunyar-se tot el possible del 

català, per tal d'establir el seu propi model i buscar una identitat pròpia com a llengua. La 

tercera podria ser per motius tradicionals i per usos orals de la llengua. Veiem, doncs, què en 

diuen les gramàtiques i els documents de referència, com La redacció de les lleis, de Gretel. 

Segons aquesta obra, l’ús del futur en els textos normatius no és recomanable, ja que pot 

provocar certa ambigüitat i confusió en el lector. No obstant això, a la Gramàtica de la 

llengua catalana (Badia i Margarit, 1995: 651) s’esmenta un valor imperatiu del futur que ―hi 

apareix d’una manera especial en manaments i ordres absoluts, que siguin afirmatius o 

negatius [no mataràs (manament de la Bíblia)], com si així fos més segur el compliment futur 

de l’acció‖. Aquesta gramàtica descriptiva, per tant, reconeix el sentit imperatiu que el futur té 

sobretot en la llengua oral. Potser els criteris lingüístics de la Generalitat Valenciana es basen 

en els usos descriptius que es recullen a la Gramàtica de la Llengua Catalana, per tal de voler 

―normalitzar‖ l’ús del futur com a imperatiu. Sigui quin en sigui el motiu, el que hem de tenir 

clar és que hem de trobar un punt en comú entre el català i el valencià i provar a reduir 

aquestes diferències que l’únic que provoquen és que la llengua es debiliti encara més.  

 

Ara bé, arribem novament a la dicotomia del que es fa i el que s'hauria de fer. En català, ja 

sabem que tant els manuals com la pràctica es decanten pel present o les perífrasis d'obligació. 

En valencià, sabem que el futur no té un valor d'obligatorietat i, per tant, no pot ser sinònim 

d'―haver de‖. Per contra, el seu valor  primari és de posterioritat que, aplicat en les lleis, pot 

causar cert tipus de confusió. No obstant això, el futur, com hem vist en el fragment [1] i en el 

Quadre [1] dels annexos, s'utilitza constantment en la legislació valenciana, tot i no haver cap 

llibre d'estil ni cap criteri unànime que ho reculli.  

 

Considerem, tenint en compte els documents normatius tant en la varietat central com en 

l'occidental, que el valor del futur no pot ser altre que el que apareix prescrit a les gramàtiques 

normatives, l’autoritat de les quals recau sobre l'Institut d'Estudis Catalans i l'Acadèmia 

Valenciana de la Llengua. Aquest valor no és altre que el de posterioritat o, si de cas, altres 

valors  secundaris, com el futur històric o el futur de probabilitat, però mai el d'obligació. La 

justificació d'aquesta proposta s'inclou de manera implícita en l'explicació. Tenint en compte 

els valors normatius del futur, prenem com a exemple l'oració en valencià ―Els ensenyaments 
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a què es referix l’apartat 2 s’adaptaran a l’alumnat amb necessitat específica de suport 

educatiu.‖, de la Llei d'educació del BOE, traduïda de l'original ―Las enseñanzas a las que se 

refiere el apartado 2 se adaptarán al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.‖ 

Recordem que en castellà, a diferència del català, el futur sí que té un sentit d'obligació. Si ens 

regim per la norma, l'oració en valencià bé podria entendre's com que els ensenyaments 

s'adaptaran a l'alumnat en un futur incert, ja que no apareix cap data ni indicació temporal 

(valor de posterioritat) o bé com que els ensenyaments poden o no adaptar-se a l'alumnat 

(valor de probabilitat).  

 

Entenem que l’argument del paràgraf anterior és rebatible, ja que també podríem guiar-nos i 

per l’ús i per Badia i Margarit: el futur d’obligació s’utilitza en la llengua i viva i té una forta 

tradició històrica. Això no deixa de ser cert, alhora que no-normatiu. Podríem crear una 

proposta per normativitzar aquest ús, però en valencià i en català disposem d’altres recursos 

igualment vàlids, genuins i, a més, normatius. Per tots aquests motius i pel que fa a la 

traducció del shall al valencià, proposem, tal com hem explicat en l’apartat 4.2.1., unificar els 

criteris de les dues varietats. Això és, fer ús de la perífrasi verbal d'obligació ―haver de + 

infinitiu‖, que és la forma verbal catalana equivalent als valors que té shall, i amb la qual no 

ens apartem de la normativa.  

 

4.3.2. Proposta de traducció 

La nostra proposta de traducció és: 

 
Article 84.    Requisits del currículum per a la primera, la segona i la tercera etapa

1
 

(1) El currículum nacional d'Anglaterra ha d'incloure les matèries obligatòries i la resta de 

matèries comunes que s’especifiquen en els apartats (2) i (3) i ha de fixar els objectius que 

cal assolir, els programes d'estudi i els criteris d'avaluació de cada una d'estes matèries per a 

la primera, la segona i la tercera etapa. 

 

Cal destacar en aquesta traducció la posició postverbal que ocupa el pronom es. Hem observat 

una major freqüència en els textos paral·lels en valencià de situar aquest pronom després del 

verb, en contraposició als textos en català, en els quals el reflexiu apareix abans. Hem 

conservat aquest ús que fa el valencià i del qual podem veure alguns exemples al quadre [2] 

dels annexos. 

 

                                                 
1
  Les etapes de Regne Unit no són equivalents a les valencianes. A Regne Unit hi ha quatre etapes: La primera de 5 a 7 

anys; la segona, de 7 a 11; la tercera etapa, d’11 a 14 anys i la quarta de 14 a 16. 
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Per últim, la nota al peu que hem utilitzat també mereix un breu comentari. Creiem que en 

aquest fragment seria interessant per al lector saber que les etapes educatives de Regne Unit 

no són equivalents al que aquí entenem com a etapa. Per això, hem fet un petit comentari al 

peu, per tal que al lector li quedin clares les diferències. Val a dir que l’explicació no ha de ser 

molt extensa, sinó més bé concisa, per tal que el lector rebi la informació necessària i llargues 

explicacions que dificultin la lectura.  

 

 

5. CONCLUSIONS 

 

La realització d’aquest treball no només m’ha permès reflexionar a fons sobre alguns aspectes 

de la traducció jurídica, sinó que a més m’ha fet prendre consciència sobre la realitat de la 

llengua valenciana. Amb el procés de recerca i comparació de textos paral·lels he arribat a dos 

conclusions pel que fa a la situació del valencià. Una és que poques persones i institucions són 

les que s’han preocupat de normalitzar els valors de la nostra llengua en l’àmbit jurídic i, més 

concretament, en els tipus de text que hem tractat en aquest treball, en els textos normatius. 

L’altra conclusió és que encara menys persones i institucions han reflexionat sobre la 

traducció jurídica al valencià i, si ho han fet, han pres com a llengua de partida el castellà, i 

mai l’anglès.  

 

Tot i així, m’agradaria lloar la tasca que estan realitzant les cinc universitats del País Valencià. 

Tractar d’acordar uns criteris de redacció de textos administratius que, encara que no estiguin 

pensats per a la redacció de les lleis, sí que constitueixen un primer pas per a la reflexió sobre 

el llenguatge especialitzat. Crec que és vital per a la supervivència de la llengua que es 

defineixin uns paràmetres d’ús per a tots els tipus de llenguatges especialitzats. És a dir, no 

només s’ha de regular l’estil i la redacció del llenguatge general, sinó que també s’han de tenir 

en compte tots els àmbits en què s’utilitza la llengua. A més, s’ha de tractar de regular la 

llengua de manera unitària i no entrar en diferències dialectals. És important que cada varietat 

i dialecte de la llengua catalana conservi les seves característiques pròpies, però també ho és 

que es pensi amb la llengua com a conjunt, no només amb una varietat o amb una altra. 

Només així, la llengua seguirà viva i forta. 

 

Estic satisfeta amb la realització d’aquest treball, ja que no només m’ha permès guanyar 
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coneixements lingüístics i traductològics importants, sinó que a més m’ha suposat enfrontar-

me durant el procés de recerca a fonts molt dispars. Així, a banda d’utilitzar fonts que ja estic 

acostumada a fer servir, com els recursos en línia per trobar textos paral·lels o diccionaris, 

gramàtiques i obres en paper, també he fet servir altres mètodes de recerca. M’he adreçat a les 

institucions i persones que he cregut convenient que aportin al treball el seu punt de vista i els 

seus coneixements, ja sigui per telèfon o per correu electrònic. 

 

El procés de recerca constitueix una part essencial d’aquest treball i m’ha permès assolir els 

objectius que m’havia plantejat al començament: sé en quina situació es troba la traducció de 

textos normatius al valencià i quines diferències bàsiques presenta amb el català. Ara bé, cal 

assenyalar que el resultat final d’aquest treball és molt diferent a la idea que tenia en un bon 

principi. Primer m’havia plantejat fer dues versions de la traducció, una en català central i 

l’altra en valencià. Vaig resoldre, però, que la majoria dels lectors ja sabrien veure en la versió 

valenciana quines diferències dialectals presenta i, com que les propostes de traducció estan 

pensades per a la llengua catalana en conjunt, aplicar-les a la seva pròpia varietat.  

 

Així, tal com he esmentat a la introducció, aquest treball deixa la porta oberta a totes aquelles 

persones que vulguin tractar amb més detall els aspectes que he analitzat o altres que creguin 

convenients. A mode personal, m’agradaria afegir que el fet d’haver posat punt i final a aquest 

treball (metafòricament, com he dit, deixo les portes obertes a qualsevol recerca futura) no 

m’ha suposat un gran alleujament, sinó més bé el contrari, m’ha despertat la curiositat per 

seguir analitzant com s’utilitza la llengua en la traducció d’aquests tipus de text i què podem 

fer per millorar-la.  

 

No tinc la intenció, per tant, ara que he començat, d’abandonar aquest projecte. En recerques 

futures, però, m’agradaria introduir un altre punt de vista totalment diferent a les gramàtiques 

normatives o als textos institucionals paral·lels. Un punt interessant podria ser implicar més 

els lectors. Això és, rebre un feed-back del tipus de lectors als quals va dirigida la traducció de 

textos normatius. D’aquesta manera comprovarem com reben, accepten i comprenen les 

traduccions anglès-valencià. I no només això, també seria interessant veure quina opinió tenen 

els lectors del llenguatge i la redacció jurídica actual o què pensen dels usos que se’n fa dels 

temps verbals, per exemple. Només m’agradaria afegir, finalment, que ha estat una molt bona 

experiència realitzar un tipus de treball com aquest. 
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7. ANNEXOS 

 

En aquest apartat inclourem tots els documents o informacions que per les característiques 

d’aquest treball no ha estat possible incloure’ls en el cos del treball. 

 

7.1. Text de partida 

La Llei d’educació de Regne Unit ha estat el text de partida del qual he extret els fragments 

que he traduït. El text real és molt més extens que el que he enganxat aquí, però he cregut 

convenient no enganxar-ho tot, sinó només una part de la Part 6, que és la que ens afecta. 

Apareixen assenyalats amb groc els fragments que hem tractar per tal que es pugui veure el 

context en què apareixen. En el link que apareix a continuació, a més, podeu consultar-lo en 

línia.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/pdfs/ukpga_20020032_en.pdf 

 

Education Act 2002 

2002 CHAPTER 32 

An Act to make provision about education, training and childcare. 

[24th July 2002] 

B E IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords 

Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as 

follows:— 

 

PART 6 

 

THE CURRICULUM IN ENGLAND 

 

Preliminary 

76Interpretation of Part 6 

In this Part— 

 “assess” includes examine and test, and related expressions shall be construed accordingly; 

 “assessment arrangements” means— 

(a) 

in relation to the foundation stage, the arrangements for assessing pupils in respect of that stage for the purpose 

of ascertaining what they have achieved in relation to the early learning goals; and 

(b) 

in relation to a key stage, the arrangements for assessing pupils in respect of that stage for the purpose of 

ascertaining what they have achieved in relation to the attainment targets for that stage; 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/32/pdfs/ukpga_20020032_en.pdf
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 “attainment targets”, in relation to a key stage, means the knowledge, skills and understanding which pupils 

of different abilities and maturities are expected to have by the end of that stage; 

 “early learning goals”, in relation to the foundation stage, has the meaning given by section 83(1); 

 “the foundation stage” has the meaning given by section 81; 

 “key stage”, or references to a particular key stage, shall be construed in accordance with section 82; 

 “maintained school” means— 

(a) 

any community, foundation or voluntary school maintained by a local education authority in England, or 

(b) 

except where otherwise stated, any community or foundation special school which is maintained by a local 

education authority in England and is not established in a hospital; 

 “maintained nursery school” means a nursery school which is maintained by a local education authority in 

England and is not a special school; 

 “programmes of study”, in relation to a key stage, means matters, skills and processes which are required to 

be taught to pupils of different abilities and maturities by the end of that stage; 

 “pupil” includes a child for whom funded nursery education is provided; 

 “school year”, in relation to a school, means the period beginning with the first school term to begin after 

July and ending with the beginning of the first school term to begin after the following July; and has a 

corresponding meaning in relation to the provision of funded nursery education otherwise than at a school. 

77Meaning of “nursery education” and related expressions 

(1)In this Part “nursery education” means full-time or part-time education suitable for children who have not 

attained compulsory school age (whether provided at schools or elsewhere). 

(2)For the purposes of this Part, nursery education is “funded nursery education” in relation to a child if— 

(a)it is provided in a maintained school or a maintained nursery school, or 

(b)it is provided, by a person other than the governing body of any such school, under arrangements made with 

that person by a local education authority in England in pursuance of the duty imposed on the authority by 

section 118 of the School Standards and Framework Act 1998 (c. 31) and in consideration of financial assistance 

provided by the authority under those arrangements. 

(3)For the purposes of this Part, funded nursery education provided in relation to a child otherwise than at a 

maintained school or maintained nursery school is to be taken to be provided by the person with whom the 

arrangements referred to in subsection (2)(b) are made by the local education authority. 

General duties in respect of the curriculum 

78General requirements in relation to curriculum 

(1)The curriculum for a maintained school or maintained nursery school satisfies the requirements of this section 

if it is a balanced and broadly based curriculum which— 
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(a)promotes the spiritual, moral, cultural, mental and physical development of pupils at the school and of society, 

and 

(b)prepares pupils at the school for the opportunities, responsibilities and experiences of later life. 

(2)The curriculum for any funded nursery education provided otherwise than at a maintained school or 

maintained nursery school satisfies the requirements of this section if it is a balanced and broadly based 

curriculum which— 

(a)promotes the spiritual, moral, cultural, mental and physical development of the pupils for whom the funded 

nursery education is provided and of society, and 

(b)prepares those pupils for the opportunities, responsibilities and experiences of later life. 

79Duty to implement general requirements 

(1)The Secretary of State shall exercise his functions with a view to securing— 

(a)that the curriculum for every maintained school or maintained nursery school satisfies the requirements of 

section 78, and 

(b)at the curriculum for any funded nursery education provided otherwise than at a maintained school or 

maintained nursery school satisfies the requirements of that section. 

(2)Every local education authority in England shall exercise their functions with a view to securing— 

(a)that the curriculum for every maintained school or maintained nursery school which they maintain satisfies 

the requirements of section 78, and 

(b)that the curriculum for any funded nursery education provided, under arrangements made by them, otherwise 

than at a maintained school or maintained nursery school, satisfies the requirements of section 78. 

(3)The governing body and head teacher of every maintained school or maintained nursery school shall exercise 

their functions with a view to securing that the curriculum for the school satisfies the requirements of section 78. 

(4)The functions referred to in subsections (1) to (3) include in particular— 

(a)functions conferred by this Part in relation to the National Curriculum for England, and 

(b)except in relation to maintained nursery schools or the provision of funded nursery education otherwise than 

at a maintained school or maintained nursery school, functions relating to religious education and religious 

worship. 

(5)Any person providing funded nursery education under the arrangements mentioned in section 77(2)(b) shall 

secure that the curriculum for that funded nursery education satisfies the requirements of section 78. 

(6)In exercising any function which may affect the provision of sex education in maintained schools, every local 

education authority in England shall have regard to the guidance issued by the Secretary of State under section 

403(1A) of the Education Act 1996 (c. 56). 

(7)Except to the extent provided in subsection (6), nothing in this section shall be taken to impose duties on a 

local education authority with regard to sex education. 
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80Basic curriculum for every maintained school in England 

(1)The curriculum for every maintained school in England shall comprise a basic curriculum which includes— 

(a)provision for religious education for all registered pupils at the school (in accordance with such of the 

provisions of Schedule 19 to the School Standards and Framework Act 1998 (c. 31) as apply in relation to the 

school), 

(b)a curriculum for all registered pupils at the school who have attained the age of three but are not over 

compulsory school age (known as “the National Curriculum for England”), 

(c)in the case of a secondary school, provision for sex education for all registered pupils at the school, and 

(d)in the case of a special school, provision for sex education for all registered pupils at the school who are 

provided with secondary education. 

(2)Subsection (1)(a) does not apply— 

(a)in relation to a nursery class in a primary school, or 

(b)in the case of a maintained special school (provision as to religious education in special schools being made 

by regulations under section 71(7) of the School Standards and Framework Act 1998). 

(3)The Secretary of State may by order— 

(a)amend subsection (1) so as to add further requirements (otherwise than in relation to religious education or 

sex education), 

(b)amend subsection (1)(b) by substituting for the reference to compulsory school age (or to any age specified 

there by virtue of this paragraph) a reference to such other age as may be specified in the order, and 

(c)amend any provision included in subsection (1) by virtue of paragraph (a) of this subsection. 

The National Curriculum for England 

81The foundation stage 

(1)For the purposes of this Part, the foundation stage in relation to a pupil is the period beginning with the 

relevant time (as defined by subsection (2)) and ending at the same time as the school year in which he attains 

the age of five. 

(2)In subsection (1) “the relevant time” means— 

(a)in the case of a child who is provided with funded nursery education before he attains the age of three, his 

third birthday, 

(b)in the case of a child who is provided with funded nursery education after he attains that age, the time when 

he is first provided with such education, and 

(c)in the case of a child who is not provided with any funded nursery education, the time when he first receives 

primary education other than nursery education. 

82The key stages 

(1)For the purposes of this Part, the key stages in relation to a pupil are— 
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(a)the period beginning at the same time as the school year in which he attains the age of six and ending at the 

same time as the school year in which the majority of pupils in his class attain the age of seven (“the first key 

stage”), 

(b)the period beginning at the same time as the school year in which the majority of pupils in his class attain the 

age of eight and ending at the same time as the school year in which the majority of pupils in his class attain the 

age of eleven (“the second key stage”), 

(c)the period beginning at the same time as the school year in which the majority of pupils in his class attain the 

age of twelve and ending at the same time as the school year in which the majority of pupils in his class attain 

the age of fourteen (“the third key stage”), and 

(d)the period beginning at the same time as the school year in which the majority of pupils in his class attain the 

age of fifteen and ending at the same time as the school year in which the majority of pupils in his class cease to 

be of compulsory school age (“the fourth key stage”). 

(2)The head teacher of a school may elect, in relation to a particular pupil and a particular subject, that 

subsection (1) shall have effect as if any reference to the school year in which the majority of pupils in that 

pupil’s class attain a particular age were a reference to the school year in which that pupil attains that age. 

(3)If at any time, in the case of a pupil of compulsory school age, subsection (1) does not, apart from this 

subsection, apply to determine the period within which that time falls, that subsection shall have effect as if— 

(a)in the case of paragraphs (a) to (c), any reference to the school year in which the majority of pupils in that 

pupil’s class attain a particular age were a reference to the school year in which that pupil attains that age, and 

(b)in the case of paragraph (d), the period were a period beginning at the same time as the school year in which 

he attains the age of fifteen and ending when he ceases to be of compulsory school age. 

(4)The Secretary of State may by order— 

(a)provide that, in relation to any subject specified in the order, subsection (1) shall have effect as if for the ages 

of seven and eight there specified there were substituted such other ages (less than eleven and twelve 

respectively) as may be specified in the order, or 

(b)amend subsections (1) to (3). 

(5)In this section “class”, in relation to a particular pupil and a particular subject, means— 

(a)the teaching group in which he is regularly taught in that subject, or 

(b)where there are two or more such groups, such one of them as may be designated by the head teacher of the 

school. 

83Curriculum requirements for foundation stage 

(1)For the foundation stage, the National Curriculum for England shall comprise the areas of learning and may 

specify in relation to them— 
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(a)the knowledge, skills and understanding which pupils of different abilities and maturities are expected to have 

by the end of the foundation stage (referred to in this Part as “the early learning goals”), 

(b)the matters, skills and processes which are required to be taught to pupils of different abilities and maturities 

during the foundation stage (referred to in this Part as “educational programmes”), and 

(c)assessment arrangements. 

(2)The following are the areas of learning for the foundation stage— 

(a)personal, social and emotional development, 

(b)communication, language and literacy, 

(c)mathematical development, 

(d)knowledge and understanding of the world, 

(e)physical development, and 

(f)creative development. 

(3)The Secretary of State may by order amend subsection (2). 

84Curriculum requirements for first, second and third key stages 

(1)For the first, second and third key stages, the National Curriculum for England shall comprise the core and 

other foundation subjects specified in subsections (2) and (3), and shall specify attainment targets, programmes 

of study and assessment arrangements in relation to each of those subjects for each of those stages. 

(2)The following are the core subjects for the first, second and third key stages— 

(a)mathematics, 

(b)English, and 

(c)science. 

(3)The following are the other foundation subjects for the first, second and third key stages— 

(a)design and technology, 

(b)information and communication technology, 

(c)physical education, 

(d)history, 

(e)geography, 

(f)art and design, 

(g)music, and 

(h)in relation to the third key stage— 

(i)citizenship, and 
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(ii)a modern foreign language. 

(4)In this section “modern foreign language” means a modern foreign language specified in an order made by the 

Secretary of State or, if the order so provides, any modern foreign language. 

(5)An order under subsection (4) may— 

(a)specify circumstances in which a language is not to be treated as a foundation subject, and 

(b)provide for the determination under the order of any question arising as to whether a particular language is a 

modern foreign language. 

(6)The Secretary of State may by order amend subsections (2) to (5). 

85Curriculum requirements for fourth key stage 

(1)For the fourth key stage, the National Curriculum for England shall comprise the core and other foundation 

subjects and specify attainment targets, programmes of study and assessment arrangements in relation to each of 

them. 

(2)The following are the core subjects for the fourth key stage— 

(a)mathematics, 

(b)English, and 

(c)science, 

(3)The following are the other foundation subjects for the fourth key stage— 

(a)design and technology, 

(b)information and communication technology, 

(c)physical education, 

(d)citizenship, and 

(e)a modern foreign language. 

(4)In this section “modern foreign language” means a modern foreign language specified in an order made by the 

Secretary of State or, if the order so provides, any modern foreign language. 

(5)An order under subsection (4) may— 

(a)specify circumstances in which a language is not to be treated as a foundation subject, and 

(b)provide for the determination under the order of any question arising as to whether a particular language is a 

modern foreign language. 

86Power to alter or remove requirements for fourth key stage 

The Secretary of State may by order— 

(a)amend any provision of section 85, or 

(b)provide that, while the order remains in force, that section is not to have effect. 
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7.2. Textos paral·lels  

Els textos paral·lels, igual que el text de partida, són molt extensos i seria massa feixuc 

incloure’ls sencers. Per això, farem una petita descripció de cadascun d’ells i enganxarem 

l’enllaç perquè es puguin consultar en línia. Val a dir, a més, que tots quatre textos paral·lels 

ens han servit per veure com s’han traduït algunes paraules del glossari i per veure com es 

resolen els problemes de traducció com l’ús de majúscules o l’ús no sexista del llenguatge. 

 

7.2.1. TPV1 

1) Problema: A partir d’aquest text paral·lel hem pogut veure com es tracta la traducció del 

castellà al valencià d’alguns aspectes que ens servien per explicar els valor que té el shall o el 

may.  

2) Font:  Traducció al valencià de la Llei orgànica 2/2006 3 de maig d'educació del BOE: 

http://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2006/06/01/pdfs/A00296-00341.pdf  

3) Discussió: D’aquest text paral·lel hem extret els exemples per fer el buidatge dels usos 

del futur que té el valencià. Ens ha estat força útil que sigui una traducció del castellà i que 

tingui una versió igual en català per poder-les comparar. 

 

7.2.2. TPC1 

1) Problema: A partir d’aquest text paral·lel hem pogut veure com es tracta la traducció del 

català al català d’alguns aspectes com l’ús del futur per veure com ho ressolia aquesta varietat 

poder comparar-lo amb el valencià.  

2) Font:  Traducció al català de la Llei orgànica 2/2006 3 de maig d'educació del BOE: 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf  

3) Discussió: D’aquest text paral·lel hem extret els exemples per fer el buidatge del futur 

que el català substitueix pel present o la perífrasi d’obligació. Ens ha estat força útil que sigui 

una traducció del castellà i que tingui una versió igual en valencià per poder-les comparar 

 

7.2.3. TPV2 

1) Problema: A partir d’aquest text paral·lel hem pogut veure com redacta les lleis la 

varietat valenciana i comparar-la amb la traducció del castellà. 

2) Font:  Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià. 

http://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2006/06/01/pdfs/A00296-00341.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/05/16/pdfs/A01294-01341.pdf
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http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=0428/1983&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE

%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DLlei%26SOLO_NUME

RO_DISPOSICION%3D4%26ANYO_DISPOSICION%3D1983  

3) Discussió: Hem pogut veure que l’ús del futur amb valor d’obligació no només apareix 

en la traducció del castellà, sinó també en els textos originals valencians. 

 

7.2.4. TPC2 

1) Problema: A partir d’aquest text paral·lel hem pogut veure com es redacten les lleis en 

català i veure si es compleixen les recomanacions de Gretel.  

2) Font:  LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, del Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya. 

http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm 

3) Discussió: Hem pogut veure  que, a diferència del valencià, les lleis en català se solen 

redactar d’acord amb el que recomana Gretel i les gramàtiques normatives. 

7.3. Quadre [1]: Ús del futur 

 

Quadre 1 

CASTELLÀ VALENCIÀ CATALÀ 

En el segundo ciclo se 

fomentará una primera 

aproximación a la lecto-

escritura, a la iniciación en 

habilidades lógico- 

matemáticas, a una lengua 

extranjera, al uso de las 

tecnologías de la información 

y la comunicación y al 

conocimiento de los diferentes 

lenguajes artísticos. S 

En el segon cicle, es fomentarà 

una primera aproximació a la 

lectoescriptura, a la iniciació en 

habilitats logicomatemàtiques, a 

una llengua estrangera, a l’ús de 

les tecnologies de la informació 

i la comunicació, i al 

coneixement dels diferents 

llenguatges artístics. 

En el segon cicle s’ha de 

fomentar una primera 

aproximació a la 

lectoescriptura, a la iniciació en 

habilitats logicomatemàtiques, a 

una llengua estrangera, a l’ús de 

les tecnologies de la informació 

i la comunicació i al 

coneixement dels diferents 

llenguatges artístics.  

Una de las novedades de la 

Ley consiste en la realización 

de una evaluación de 

diagnóstico de las 

competencias básicas 

alcanzadas por el alumnado  

al finalizar el segundo ciclo de 

esta etapa, que tendrá carácter 

formativo y orientador, 

proporcionará información 

Una de les novetats de la Llei 

consistix en la realització d’una 

avaluació de diagnòstic de les 

competències bàsiques 

aconseguides per l’alumnat en 

finalitzar el segon cicle d’esta 

etapa, que tindrà caràcter 

formatiu i orientador, 

proporcionarà informació 

sobre la situació de l’alumnat, 

Una de les novetats de la Llei 

consisteix a fer una avaluació 

de diagnòstic de les 

competències bàsiques 

aconseguides per l’alumnat en 

finalitzar el segon cicle 

d’aquesta etapa, que té caràcter 

formatiu i orientador, 

proporciona informació sobre 

la situació de l’alumnat, dels 

http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=0428/1983&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DLlei%26SOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D4%26ANYO_DISPOSICION%3D1983
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=0428/1983&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DLlei%26SOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D4%26ANYO_DISPOSICION%3D1983
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&sig=0428/1983&url_lista=%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DLlei%26SOLO_NUMERO_DISPOSICION%3D4%26ANYO_DISPOSICION%3D1983
http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm
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sobre la situación del 

alumnado, de los centros y del  

propio sistema educativo y 

permitirá adoptar las medidas 

pertinentes para mejorar las 

posibles deficiencias. 

dels centres i del mateix sistema 

educatiu i permetrà adoptar les 

mesures pertinents per millorar 

les possibles deficiències. 

centres i del mateix sistema 

educatiu i permet adoptar les 

mesures pertinents per millorar 

les possibles deficiències 

La Ley también regula las 

enseñanzas de idiomas,  

disponiendo que serán 

organizadas por las escuelas 

oficiales de idiomas y se 

adecuarán a los niveles 

recomendados por el Consejo 

de Europa y las enseñanzas 

deportivas, que por primera 

vez se ordenan en una Ley de  

educación. 

La Llei també regula els 

ensenyaments d’idiomes, 

disposant que seran organitzats 

per les escoles oficials i 

s’adequaran als nivells 

recomanats pel Consell 

d’Europa i els ensenyaments 

esportius, que per primera 

vegada s’ordenen en una Llei 

d’educació. 

La Llei també regula els 

ensenyaments d’idiomes i 

disposa que els han 

d’organitzar les escoles 

oficials d’idiomes i s’han 

d’adequar als nivells 

recomanats pel Consell 

d’Europa, i els ensenyaments 

esportius, que per primera 

vegada s’ordenen en una llei 

d’educació. 

La formación inicial debe 

incluir, además de la adecuada  

preparación científica, una 

formación pedagógica y 

didáctica que se completará 

con la tutoría y asesoramiento 

a los nuevos profesores por 

parte de compañeros 

experimentados.  

La formació inicial ha 

d’incloure, a més de l’adequada 

preparació científica, una 

formació pedagògica i didàctica 

que es completarà amb la 

tutoria i l’assessorament als 

nous professors per part de 

companys experimentats. 

La formació inicial ha 

d’incloure, a més de la 

preparació científica adequada, 

una formació pedagògica i 

didàctica que s’ha de 

completar amb la tutoria i 

assessorament als nous 

professors per part de 

companys experimentats. 

La evaluación general del 

sistema educativo se atribuye 

al Instituto de Evaluación, que 

trabajará en colaboración con  

los organismos 

correspondientes que 

establezcan las Comunidades 

Autónomas. 

L’avaluació general del sistema 

educatiu s’atribuïx a l’Institut 

d’Avaluació, que treballarà en 

col·laboració amb els 

organismes corresponents que 

establisquen les comunitats 

autònomes. 

L’avaluació general del sistema 

educatiu s’atribueix a l’Institut 

d’Avaluació, que treballa en 

col·laboració amb els 

organismes corresponents que 

estableixen les comunitats  

autònomes. 

El sistema educativo español 

se orientará a la consecución 

de los siguientes fines: 

El sistema educatiu espanyol 

s’orientarà a la consecució dels 

fins següents: 

El sistema educatiu espanyol 

s’orienta a la consecució dels 

fins següents: 

Los poderes públicos 

prestarán una atención 

prioritaria al conjunto de 

factores que favorecen la 

calidad de la enseñanza [...] 

Els poders públics prestaran 

una atenció prioritària al 

conjunt de factors que 

afavorixen la qualitat de 

l’ensenyament [...] 

Els poders públics han de 

prestar una atenció prioritària 

al conjunt de factors que 

afavoreixen la qualitat de 

l’ensenyament [...] 

 Las enseñanzas de idiomas, 

las enseñanzas artísticas y las 

deportivas tendrán la 

consideración de enseñanzas 

de régimen especial. 

Els ensenyaments d’idiomes, els 

ensenyaments artístics i els 

esportius tindran la 

consideració d’ensenyaments de 

règim especial. 

Els ensenyaments d’idiomes, 

els ensenyaments artístics i els 

esportius tenen la consideració 

d’ensenyaments de règim 

especial. 

Para garantizar el derecho a la 

educación de quienes no 

Per a garantir el dret a 

l’educació dels qui no puguen 

Per garantir el dret a l’educació 

dels qui no puguin assistir de 
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puedan asistir de modo regular 

a los centros docentes, se 

desarrollará una oferta 

adecuada de educación a 

distancia o, en su caso, de 

apoyo y atención educativa 

específica. 

assistir de manera regular als 

centres docents, es 

desenvoluparà una oferta 

adequada d’educació a distància 

o, si és el cas, de suport i 

atenció educativa específica. 

manera regular als centres 

docents, s’ha de desenvolupar 

una oferta adequada d’educació 

a distància o, si s’escau, de 

suport i atenció educativa 

específica. 

Las enseñanzas a las que se 

refiere el apartado 2 se 

adaptarán al alumnado con 

necesidad específica de  

apoyo educativo. 

Els ensenyaments a què es 

referix l’apartat 2 s’adaptaran 

a l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu.  

Els ensenyaments a què es 

refereix l’apartat 2  

s’han d’adaptar a l’alumnat 

amb necessitat específica de 

suport educatiu.  

Dicha adaptación garantizará 

el acceso, la permanencia y la 

progresión de este alumnado 

en el sistema educativo. 

L’esmentada adaptació 

garantirà l’accés, la 

permanència i la progressió 

d’este alumnat en el sistema 

educatiu. 

L’adaptació ha de garantir 

l’accés, la permanència i la 

progressió d’aquest alumnat en 

el sistema educatiu. 

 

7.4. Quadre [2]: posició del pronom “se” 

 

Quadre 2 

Valencià Català 

El principi de l’esforç, que és indispensable per 

a aconseguir una educació de qualitat, ha 

d’aplicar-se a tots els membres de la 

comunitat educativa. 

El principi de l’esforç, que resulta 

indispensable per aconseguir una educació de 

qualitat, s’ha d’aplicar a tots els membres de 

la comunitat educativa. 

Els centres i el professorat hauran d’esforçar-

se per construir entorns d’aprenentatge rics, 

motivadors i exigents. 

Els centres i el professorat s’han d’esforçar 

per construir entorns d’aprenentatge rics, 

motivadors i exigents. 

 

Encara que les Administracions hagen 

d’establir el marc general en què ha de 

desenvolupar- se l’activitat educativa, […] 

Tot i que les administracions hagin d’establir 

el marc general en què s’ha de desenvolupar 

l’activitat educativa, […] 

Una última condició que ha de complir-se per 

a permetre l’èxit d’uns objectius educatius tan 

ambiciosos com els proposats consistix a 

emprendre una simplificació i un aclariment 

normatiu, […] 

Una última condició que s’ha de complir per 

permetre l’assoliment d’uns objectius 

educatius tan ambiciosos com els proposats 

consisteix a emprendre una simplificació i una 

clarificació normatives, […] 

La normativa bàsica estatal, de caràcter comú, i 

la normativa autonòmica, aplicable al territori 

corresponent, han de combinar- se amb nous 

mecanismes de cooperació que permeten el 

desenvolupament concertat de polítiques 

educatives d’àmbit supracomunitari. 

La normativa bàsica estatal, de caràcter comú, 

i la normativa autonòmica, aplicable al 

territori corresponent, s’han de combinar 

amb nous mecanismes de cooperació que 

permetin el desenvolupament concertat de 

polítiques educatives d’àmbit supracomunitari. 

En els dos primers cursos s’establix una 

limitació del nombre màxim de matèries que 

han de cursar-se i s’oferixen possibilitats per 

a reduir el nombre de professors que fan classe 

En els dos primers cursos s’estableix una 

limitació del nombre màxim de matèries que 

s’han de cursar i s’ofereixen possibilitats per 

reduir el nombre de professors que donen 
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a un mateix grup d’alumnes. classe a un mateix grup d’alumnes. 

[…] no entra en contradicció amb la pràctica 

democràtica que ha d’inspirar el conjunt de la 

vida escolar i que ha de desenvolupar-se com 

a part de l’educació en valors amb caràcter 

transversal a totes les activitats escolars. 

[…] no entra en contradicció amb la pràctica 

democràtica que ha d’inspirar el conjunt de la  

ida escolar i que s’ha de desenvolupar com a 

part de l’educació en valors amb caràcter 

transversal a totes les activitats escolars.  

La importància concedida a l’avaluació es posa 

de manifest en el tractament dels distints 

àmbits en què ha d’aplicar-se, [...] 

La importància concedida a l’avaluació es 

posa de manifest en el tractament dels 

diferents àmbits en què s’ha d’aplicar, […] 

Quan esta segona repetició haja de produir-se 

en l’últim curs de l’etapa, es prolongarà un any 

el límit d’edat a què es referix l’apartat 2 de 

l’article 4. 

Quan aquesta segona repetició s’hagi de 

produir en l’últim curs de l’etapa, s’ha de 

prolongar un any el límit d’edat a què es 

refereix l’apartat 2 de l’article 4. 

En este cas, hauran de matricular-se en 

segon curs de les matèries pendents de primer. 

En aquest cas, s’han de matricular a segon 

curs de les matèries pendents de primer. 

 

7.5. Documentació 

En aquest apartat incloc tot el procés de recerca de la traducció del lèxic i dels problemes de 

traducció. 

 

 

7.5.1. Glossari 

 

Glossari Recerca i solucions 

ENACTED TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―B E IT ENACTED by the Queen’s most Excellent Majesty, [...]‖ 

  

Promulga 

 

“Sa Majestat la Reina promulga, [...]” 

 

CAL When a governement or authority enacts a   

  proposal, they make it into law.  

ANS Order by virtue of superior authority; decree. So,  

  when  a legislative body enacts a law, it declares or 

  decrees that a rule is now in force. 

MLU The platitude is that courts adjudicate, rather than  

  legislate. Some judicial decisions seem to belie this 

  principle; [...] 

DTJ  promulgar, sancionar, estatuir, adoptar una medida.  

PRZ Queda promulgada 
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TPC1  Sanciono 

TPC2 Promulgo 

TPV1 Sancione 

TPV2 Promulgue 

IEC  (sancionar) Aplicar una sanció (a una llei, a un  

  costum, a un ús, etc.). 

  (sanció) Acte pel qual l’autoritat competent, el  

  sobirà d’un país, el president d’una república, etc.,  

  ratifica i fa vàlida una disposició legal. 

  (promulgar) Publicar amb les degudes formalitats  

  (una llei, un edicte). 

   

Discussió: Tant en valencià com en català s’utilitzen els termes 

“sancionar” i “promulgar”. La diferència recau en què els textos 

traduïts del castellà fan servir el terme “sancionar”, mentre que els 

dos originals redactats en català i valencià utilitzen el terme 

“promulgar”. Així, tot i que “sancionar” també sigui equivalent a 

enact i s’utilitzi en textos paral·lels, considero que és millor seguir 

les versions originals abans que les traduccions, ja que aquestes 

últimes poden estar influenciades pel castellà.   

BY AND WITH TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―[...] by and with the advice and consent of the Lords Spiritual 

and Temporal, and Commons,  [...]‖ 

  

amb 

 

“[...] amb l'aprovació de la Cambra dels Lords i la Cambra 

del Comuns, [...]” 

 

MLU  is a classic legal REDUNDANCY with but one  

  legitimate use: ―For appointments to constitutional  

  offices the phrase by and with the advice of the  

  Senate is a TERM OF ART and should not be  

  changed‖ 

  Doublet 

 

Discussió: Gairebé no es diu res sobre la traducció d’aquest 

doblet, només a algun fòrum de Wordreference 

(www.wordreference.com) que no acaba de ser del tot 

pertinent amb la nostra traducció. Així, com que Bryan 

Garner afirma que es tracta d'un doblet, ho he traduït com 

una sola preposició, ja que l’ús de dues em faria caure en un 

http://www.wordreference.com/
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calc i un error de traducció.  

ADVICE AND 

CONSENT 

TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―[...] by and with the advice and consent of the Lords Spiritual 

and Temporal, and Commons, [...]‖ 

  

aprovació 

 

“[...] amb l'aprovació de la Cambra dels Lords i la Cambra 

del Comuns, [...]” 

 

USS Under the Constitution, presidential nominations for 

  executive and judicial posts take effect only when  

  confirmed by the Senate, and international treaties  

  become effective only when the Senate approves  

  them by a two-thirds vote. 

DTJ  conformidad, ratificación, consejo y aprobación,  

  informe preceptivo favorable; consulta y   

  aprobación entre varios organismos y poderes  

  del Estado; equivale en ocasiones al término  

  confirmation – conformidad–; para ciertos   

  nombramientos es preceptivo el informe favorable  

  –advise and consent– de un órgano del Estado, por  

  ejemplo, el Senado de los Estados Unidos.  

TPC1 (les Corts Generals) han aprovat 

TPC2 (el Parlament de Catalunya) ha aprovat 

TPV1 (les Corts Generals) han aprovat 

TPV2 (les Corts Valencianes) han aprovat 

 

Discussió: Sembla que, veient els textos paral·lels i les 

definicions la traducció d'aquest terme és força clara. Ara bé, 

veiem una clara diferència entre l'anglès i el català: la 

categoria gramatical. En català, aquest terme és un verb, 

mentre que en anglès es tracta d'una nominalització. A la 

traducció, seguirem l'estructura de l'anglès. 

LORDS 

SPIRITUAL AND 

TEMPORAL 

TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―[...] by and with the advice and consent of the Lords Spiritual 

and Temporal, and Commons, [...]‖ 
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Cambra dels Lords 

 

“[...] amb l'aprovació de la Cambra dels Lords i la Cambra 

del Comuns, [...]” 

 

CAL  The Lords is the same as the House of Lords. 

DTJ  The English lords, temporal and spiritual, when  

  taken collectively and forming a branch of the  

  parliament, are called the House of Lords.  

PRZ  miembros de la Cámara de los Lores 

SUBSECTION TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―[…] that subsection (1) shall have effect as if any reference to 

the school year [...]‖ 

 

apartat 

 

 “[...] que l'apartat (1) s'aplique com si qualsevol referència 

al curs escolar [...]” 

 

LIN apartado 

EUR subsection 

 

Discussió: A la pàgina de l'Eur-lex, no hi apareix traduït el 

terme “subsection” i sempre, pel que he pogut comprovar, 

s'utilitza en anglès. Jo crec que la millor solució és, tal com 

proposa el Linguee, “apartado”. 

KEY STAGES TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―For the first, second and third key stages [...]‖ 

 

etapa 

 

“per a la primera, la segona i la tercera etapa [...]” 

 

CAL a part of an activity or a period of development.  
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WRF  etapa, fase 

BBC The National Curriculum is divided into four Key  

  Stages that children are taken through during their  

  school life. For example, Key Stage 1 is taught  

  during Years 1 and 2 of primary school. Targets  

  defined in the National Curriculum are assessed at  

  the end of each Key Stage. 

 

MEC El sistema educativo se divide en dos grandes 

ciclos: 

  - El primer ciclo, que incluye la Educación Primaria 

  (de 6 a 11 años) y la Educación Secundaria   

  elemental (de  11 a 14 años). 

  - El segundo ciclo, que incluye la Educación  

  Secundaria superior (de 14 a 19 años). 

  La escolarización obligatoria comprende el primer  

  ciclo de educación y los dos primeros años del 

  segundo. 

  Los dos últimos años, de los 14 a los 16 años, se  

  pueden completar o mediante la educación   

  secundaria superior, o mediante programas de tres 

  años de formación profesional. 

TPC1 etapa primària i secundària 

  primer cicle, segon cicle 

TPC2 etapa d'educació infantil, etapa d'educació   

  secundària obligatòria 

  primer cicle, segon cicle 

TPV1 etapa primària i secundària 

  primer cicle, segon cicle 

 

Discussió: A Espanya en general i a la Comunitat Valenciana  

i Catalunya el sistema educatiu es divideix en tres etapes: la 

infantil, la primària i la secundària. Cadascuna d'aquestes 
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etapes, excepte la infantil, es divideixen en cicles: primer, 

segon i tercer cicle de primària i primer i segon cicle de 

secundària. Amb aquesta informació podem establir un 

paral·lelisme amb els key stages de Regne Unit. Hi ha 4 key 

stages i dintre d'aquestes trobem els cursos pels quals passa 

l'alumnat. Així, etapa seria l'equivalent directe de key stage. 

Hi ha diferències entre els dos equivalents, com per exemple, 

que en català diem etapa primària, per exemple, i en anglès 

dirien second key stage. Com que no vull adaptar les etapes 

angleses a la cultura catalana, he preferit mantenir aquesta 

diferència per tal que se n'adoni el lector: primera, segona i 

tercera etapa.  

NATIONAL 

CURRICULUM 

TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―[...] the National Curriculum for England shall comprise the 

core and other foundation subjects [...]‖ 

 

Currículum nacional 

 

“En el currículum nacional d'Anglaterra han d'incloure's 

les matèries obligatòries i la resta de matèries comunes ” 

 

CIE  The National Curriculum is the course of study that 

  most school pupils in England and Wales are meant 

  to follow between the ages of 5 and 16. 

GDO  Plan de estudios 

TPC1  currículum 

TPC1 currículum 

TPV1 currículum 

IEC  (currículum) Pla d'estudis. 

  (pla d'estudis) Projecte ordenat per a aconseguir un 

  fi. 

 

Discussió: Tot i que currículum i pla d'estudis es refereixen 

al mateix, potser currículum no és força conegut en el àmbit 

acadèmic. No obstant això, tant en els textos paral·lels com en 

altres textos més generals sí que s'utilitza aquest terme. 

Escollirem, per tant, el terme que més freqüència d'ús tingui 

en les textos d'aquest tipus.  
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CORE SUBJECT TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

 ―[...] the National Curriculum for England shall comprise the core 

and other foundation subjects [...]‖ 

 

matèries obligatòries 

 

“[...] En currículum nacional d'Anglaterra han d'incloure's 

les matèries obligatòries i la resta de matèries comunes [...]” 

 

CAL In a school or college, core subjects are a group of  

  subjects that have to be studied. 

ENC compulsory school subject: a subject that all  

  students are required to study at school, e.g.  

  English or mathematics. 

WRF  asignatura común 

PRZ asignatura obligatoria 

 

Discussió: En la llei espanyola i catalana d'educació no 

s'utilitzen el terme específic matèria obligatòria però sí que 

s'esmenten totes aquelles assignatures que han de cursar els 

alumnes. Així, es distingeixen entre aquelles assignatures que 

són obligatòries i comuns per a tots i altres que són opcionals. 

Pel que fa a l'elecció de matèria en compres d'assignatura, 

m'he basat amb la freqüència d'ús en els textos legislatius 

sobre l'educació escrits en català. Gairebé en cap ocasió 

s'utilitza assignatura, sinó que sempre parlen de matèries.  

FOUNDATION 

SUBJECT 

 

TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

 ―[...] the National Curriculum for England shall comprise the core 

and other foundation subjects [...]‖ 

 

matèries comunes 

 

“[...] En el currículum nacional d'Anglaterra han d'incloure's les 

matèries obligatòries i la resta de matèries comunes [...]” 
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CIE  the subjects studied as part of the National   

  Curriculum, including the compulsory core   

  subjects. 

ENC  required school subject: any of ten subjects   

  specified in the 1988 National Curriculum that  

  must be studied in schools in England and Wales,  

  three of which have priority as core subjects.  

TPC1 matèries comunes 

TPV1 matèries comunes 

 

Discussió: Tal com s'utilitzen el concepte matèries comunes 

en els textos paral·lels, fa pensar que aquestes són, com el seu 

nom indica, comunes (i per tant obligatòries) a tots els 

estudiants. A més, s'estableix una diferència entre aquestes 

assignatures i les optatives. Val a dir que s'utilitza sobretot en 

un context de batxillerat, però com a traducció de foundation 

subjects en aquest context, serveix.   

ASSESSMENT 

ARRANGEMENTS 

TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i 

reflexió lingüística.‖  

 

―[...] shall specify attainment targets, programmes of study and 

assessment arrangements [...]‖ 

 

criteris d’avaluació  

 

“[...]han de fixar els objectius que cal assolir, els programes 

d'estudi i els criteris d'avaluació [...]” 

 

LIN  disposiciones de evaluación  

  Sistemas de evaluación 

 

TPV1  Per este motiu, és imprescindible establir 

procediments d’avaluació dels diferents àmbits i agents de 

l’activitat educativa, alumnat, professorat, centres, currículum, 

Administracions, i comprometre les autoritats corresponents a 

retre compte de la situació existent i del desenvolupament 

experimentat en matèria d’educació. 

A fi d’assegurar una formació comuna i garantir l’homologació 

dels títols, s’encomana al Govern la fixació dels objectius, 

competències bàsiques, continguts i criteris d’avaluació dels 

aspectes bàsics del currículum, que constituïxen els 

ensenyaments mínims, i a les Administracions educatives 
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l’establiment del currículum dels distints ensenyaments. 

A fi d’assegurar una formació comuna i garantir la validesa dels 

títols corresponents, el Govern fixarà, en relació amb els 

objectius, competències bàsiques, continguts i criteris 

d’avaluació, els aspectes bàsics del currículum que constituïxen 

els ensenyaments mínims a què es referix la disposició 

addicional primera, [...] 

 

Discussió: Pel que podem veure en els textos paral·lels, els 

“criteris d’avaluació” els estableix el Govern central. Això és 

equiparable a assessment arrangements que com veiem pel 

context en el fragment [3], també és feina del Govern definir-

los.  

 

 

7.5.2. Altres problemes de traducció 

 

 

Majúscules i minúscules 

 

Text TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i reflexió 

lingüística.‖  

Resum L’anglès i el valencià utilitzen diferents criteris per a l’ús de majúscules en 

els textos legals. A més, en els textos paral·lels he observat que s’agafen 

diferents criteris entre en l’ús de majúscules entre el català i el valencià en 

textos d’aquest tipus. És important per al traductor tenir clars els dos 

criteris, ja que depenent per a qui sigui l’encàrrec, haurà de seguir-ne un o 

altre. Cal afegir que també ha de tenir en compte quin ús en fa l’anglès, per 

tal de no caure en calcs. 

Context Textos normatius: la majúscula en les lleis 

Criteris de 

l’anglès 

Tot i que hi ha tota una sèrie de criteris sobre l’ús de majúscules i minúscules, 

només tractarem aquells que afecten aquests text.  

Sabem que quan els càrrecs o nomenaments es refereixen a una persona en 

particular s’utilitza la majúscula, tal com veiem en el fragment [1] (Queen), 

així com també s’utilitza majúscula per referir-se a una institució en concret 

(Lords Spiritual and Temporal). En canvi, quan el càrrec no es refereix a 

ningú en concret, s’utilitza la minúscula: (fragment [2]) head teacher. Això 

ho podem comprovar a la pàgina web següent: 

CAP  Observe the difference between the next two examples:  

We have asked for a meeting with the President.  

I would like to be the president of a big company.  

In the first, the title the President is capitalized because it is a title 

referring to a specific person; in the second, there is no capital, 

because the word president does not refer to anyone in particular. 

(Compare We have asked for a meeting with President Wilson and *I 

would like to be President Wilson of a big company.) The same 

difference is made with some other words: we write the Government 
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and Parliament when we are referring to a particular government or a 

particular parliament, but we write government and parliament when 

we are using the words generically. 

 

Criteris del 

català 

En català, a banda dels més obvis, no hi ha una norma totalment estricta sobre 

l’ús de majúscules i cada institució oficial sol tenir els seus propis criteris. És 

per aquest motiu que existeixen algunes diferències en l’ús de majúscules 

entre el català i el valencià.  

OPT  Els noms dels càrrecs oficials s'escriuen amb minúscules inicials, tant 

 si ens referim a la persona concreta com si ens referim al nom genèric 

 comú.  

 Però cal tenir en compte que, quan els noms dels càrrecs van 

 introduïts per les formes protocol·làries de tractament que els 

 corresponen, que sempre s'escriuen amb majúscules inicials, llavors 

 els noms dels  càrrecs també s'han d'escriure amb majúscula inicial. 

 No és així quan el tractament protocol·lari s'aplica a la persona. 

 Llavors el càrrec ha d'anar amb minúscula inicial. 

GEN   Cal tenir en compte, però, que quan les designacions dels càrrecs van 

 introduïdes per les formes protocol·làries de tractament que els 

 corresponen, aquestes designacions també s’escriuen amb majúscula 

 inicial. 

 Exemples: 

 Molt Honorable Senyor President 

 Excel·lentíssim Senyor Governador 

 Il·lustríssima Senyora Alcaldessa 

 Sa Majestat el Rei 

TPC1  REI D’ESPANYA 

TPC2 en nom del Rei 

 El President de la Generalitat de Catalunya 

Així, per exemple, tot i que ―reina‖ no hauria d’anar en majúscula, com que 

va acompanyada per la forma protocol·lària de tractament, haurem d’escriure 

―Sa Majestat, la Reina‖ 

OPT Els noms i adjectius que componen el títol d'un document oficial 

 s'escriuen amb minúscula inicial, llevat de la inicial del primer mot, 

 que designa la classe de document, i dels noms propis que formen 

 part del títol. Igualment quan es tracta de denominacions de 

 tramitacions que corresponen al títol d'un document oficial. 

 Les designacions genèriques de classes de documents i classes de 

 tramitacions s'escriuen amb minúscules en tots els casos. 

TPC1 Llei orgànica 

TPC2 l'Estatut d'autonomia de Catalunya 

En aquests cas, tant l’Optimot com els textos paral·lels en català coincideixen 

en què s’ha d’utilitzar la majúscula inicial per designar el nom d’un text legal, 
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així, quan traduïm “as follows”, podem utilitzar la majúscula perquè ens 

referim a la ―Llei següent‖, és a dir, una llei en concret. 

GEN  Quant als noms d’institucions, organismes i entitats, les 

 denominacions genèriques s’escriuen amb majúscules inicials quan 

 entren en la composició del nom d’una entitat formalment  constituïda. 

 Quan s’esmenten en elles mateixes o es tracta d’un plural  aglutinador 

 s’escriuen sempre amb minúscules. 

 La mateixa norma anterior s’aplica a les designacions d’entitats 

 juridicopúbliques i religioses. Els adjectius i els complements del 

 nom, però, s’escriuen sempre amb minúscules. 

 La mateixa norma de les institucions s’aplica als òrgans de gestió 

 d’organismes i entitats oficials i no oficials. 

TPC1 Corts Generals 

TPC2 Parlament de Catalunya 

Així, la ―Cambra dels Lords‖ va amb majúscules. 

GEN Les parts genèriques de les obres i els documents legals s’escriuen 

amb  minúscula inicial. 

TPC1 el present capítol 

 l’apartat 2 de l’article 14 

TPC2 l’article 65 

No posarem majúscula a les parts de la llei.  

Criteris del 

valencià 

En valencià, la Gramàtica Normativa Valenciana estableix una sèrie de 

criteris pel que fa a l’ús de les majúscules.  Els que més ens interessen són 

els següents.  

GNV S’escriuen amb la inicial en majúscules les formes  protocol·làries 

 de tractament. OBSERVACIÓ: La designació estricta dels càrrecs 

 s’escriu en minúscula.  

TPV1  REI D’ESPANYA 

TPV2 en nom del Rei 

En aquest cas, la norma és la mateixa que estableix la Generalitat de 

Catalunya, així que ―Sa Majestat, la Reina‖ s’ha d’escriure en majúscula 

inicial. Tal com succeeix en català, en els textos paral·lels escriuen ―Rei‖ 

amb majúscula, quan no va acompanyat per cap forma de tractament. No 

obstant això, és preferible seguir el que diu la norma i canviar, si és 

necessari, l’ús a poc a poc.  

GNV S’escriuen amb la inicial en majúscules les lleis, codis jurídics i 

 altres disposicions legals. 

TPV1  llei orgànica 

 Llei General d’Educació 

TPV2 Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 

Pel que fa a les lleis, com que aquesta norma és una mica imprecisa, 

entenc que quan es tracta d’una designació en concret, s’ha d’escriure en 

majúscula. En aquest punt el problema que trobem és que en el TPV1, per 
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exemple, apareix: ―esta llei‖ o ―la següent llei‖. Aquí ens podem plantejar 

si, tal com fa el català, s’ha d’escriure en majúscula, ja que sí que fa 

referència a una llei en concret. No obstant això, sóc partidària d'utilitzar la 

minúscula quan el nom sencer de la llei no hi apareix. 

GNV S’escriuen amb la inicial en majúscules els noms d’institucions, 

 organismes, entitats, empreses, establiments i òrgans de gestió.  

TPV1 Corts Generals 

TPV2 Corts Valencianes 

En aquest punt, tornen a coincidir els textos paral·lels en valencià i en 

català amb la norma i els dos utilitzen les majúscules.  

Solució Seguint els criteris de la Generalitat Valenciana i la de Catalunya i tenint 

en compte el que hem vist en els textos paral·lels, podem arribar a les 

solucions següents: 

 

 Sa Majestat la Reina 

 la llei següent 

 Cambra dels Lords 

 Cambra dels Comuns 

 Parlament 

 

 

 

 

Tractaments protocol·laris 

 

Text TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i reflexió 

lingüística.‖ 

Resum Totes les llengües tenen una sèrie de termes i construccions fixades que 

poden plantejar alguns problemes per al traductor. Un problema d'aquests 

poden ser els tractaments protocol·laris, fórmules molt arrelades a la 

llengua  a la qual pertanyen. Tal com veurem a continuació, cada llengua té 

els seus tractaments característics que acompanyen certs càrrecs i, tot i que 

normalment existeixen equivalents entre dues llengües, és feina del 

traductor substituir-los o adaptar-los a la llengua d'arribada. Vegem a 

continuació els tractaments que acompanyen el càrrec que ens interessa, és 

a dir, el del rei i reina en anglès, català i valencià. 

Criteris de 

l'anglès 

FOA  (STYLE OF ADDRESSING IN WRITING)  

 

 THE QUEEN  

 

 Madam, or May it please Your Majesty,  

 

 I have the honour to remain, Madam,  

 Your Majesty's most humble and obedient subject,  

 

 Address of envelope (for formal or State documents only)  

 To The Queen's Most Excellent Majesty,  
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 Otherwise  

 

 To Her Majesty The Queen.  

Com veiem, la Reina d'Anglaterra té diferents tractaments depenent la forma 

en què s'adreci. Tal com he subratllat en la referència de FOA  i com apareix a 

la Llei d'educació de 2002, el tractament adequat per als documents estatals i 

legals és the Queen's Most Excellent Majesty. 

Criteris del 

català 

DJI Sa Majestat el Rei 

 

 Els tractaments són títols de cortesia que donem a una persona per 

 la seva dignitat, autoritat, càrrec o categoria social. En el 

 llenguatge administratiu, els tractaments s'han mantingut moltes 

 vegades d'una manera abusiva i més per inèrcia que no pas per 

 necessitat. 

 

 Les característiques del llenguatge administratiu modern són la 

 concisió, la claredat i el to democràtic; això fa que totes les 

 administracions actuals tendeixin a suprimir els tractaments de la 

 documentació administrativa quotidiana i els reservin per als 

 documents solemnes o de tipus protocol·lari (p. e. en la invitació i 

 el saluda). Generalment, en els documents escrits, els tractaments 

 protocol·laris es poden mantenir en les dades del destinatari, però 

 cal suprimir-los sistemàticament dins el text. 

 

TPC1 REI D'ESPANYA 

 

TPC2 el Rei  

 

Criteris del 

valencià 

GNV  Els possessius àtons eren molt usats en la llengua antiga, però en 

 l'actualitat han quedat reduïts a contextos molt específics i a 

 expressions fossilitzades. Concretament s'usen:  

 [...] c) en algunes fórmules de tractament (ses majestats). 

 

 DLA  S’entén per tractament protocol·lari el títol de cortesia que es dóna 

 a una persona per la seua dignitat, autoritat, càrrec o rellevància 

 social. 

 

 Hi ha dos tipus de tractament protocol·lari: un s’atorga a títol 

 personal (distinció, càrrec, herència, etc.), i un altre, segons el 

 càrrec que s’exerceix en l’administració; mentre que aquest té un 

 caràcter temporal, el primer és vitalici. En un llenguatge 

 administratiu actual, modern i democràtic, cal reduir al màxim 

 l’expressió dels títols i tractaments protocol·laris que corresponen  a 

persones per raó del càrrec que ocupen; en tot cas no s’han d’usar  per a 

càrrecs inferiors jeràrquicament a director o directora general. 
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 El tractament protocol·lari ha d’anar unit al càrrec (l’Honorable 

 Conseller) i no a la persona (l’Honorable Senyor Puig), per tant cal 

 emprar-hi la fórmula següent: 

 1r.Tractament. 

 2n. Càrrec. 

 3r. Nom de la persona (precedit per senyor/senyora). 

 

 Alguns tractaments apareixen precedits pel possessiu Sa; aquest 

 cas, atípic, exigeix la introducció de la partícula el entre el 

 tractament protocol·lari i el càrrec: Sa Santedat el Papa Joan Pau  I, 

 Sa Majestat el Rei d’Espanya, Sa Altesa Reial el Príncep 

 d’Astúries. 

 

TPV1  REI D'ESPANYA 

 

TPV2  el Rei 

Solució Tant els criteris del català com del valencià aconsellen reduir al màxim les 

formes de tractament protocol·lari per tal de no carregar excessivament els 

textos administratius. Ara bé, cap parla dels tractaments protocol·laris a les 

lleis, però veiem que als textos paral·lels redactats en valencià i en català 

no hi apareix cap tractament protocol·lari per al rei. Tanmateix, com que 

nosaltres fem una traducció on sí que hi ha explícita una forma de 

tractament, crec que és més adequat mantenir-la i substituir-la per la forma 

pròpia de la llengua d'arribada. Hem de tenir en compte, doncs, que hi ha 

fórmules de tractament fixades i que és important respectar-les en la 

llengua meta, ja que, com hem dit, és un element força cultural. La solució 

serà, per tant, adaptar el tractament protocol·lari a la llengua d'arribada: ―Sa 

Majestat la Reina‖ (vegeu els criteris de majúscules i minúscules a l'apartat 

anterior). 

 

 

 

Ús no sexista del llenguatge 

 

Text TA ―Traducció de textos normatius anglès-valencià: anàlisi i reflexió 

lingüística.‖ 

Resum La gran majoria de noms i adjectius en anglès no tenen marca de gènere. 

Aquest fet s'ha de tenir en compte a l'hora de traduir-los, ja que en català i 

en valencià sí que hem de flexionar-los depenent del gènere que tinguin. 

Això no suposa cap problema quan el nom o l'adjectiu es refereixen a una 

persona en concret. Ara bé, quan els substantius són genèrics i inclouen 

tant el sexe masculí com el femení hem de tenir en compte algunes 

consideracions per tal d'aconseguir un llenguatge jurídic no sexista, en el 

qual homes i dones es vegin representats de la mateixa manera i no 

exclosos.  

Aquesta reflexió sorgeix a partir de la traducció de pupil, que es refereix a 

un alumne o alumna no concret. Per tant, hem de parar atenció sobre com 

traduir aquest terme sense excloure cap sector de la societat i tenint en 

compte els criteris vigents i l'ús real que se'n fa.  

Context Fragment [2] 
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Criteris de 

l’anglès 

Tot i que en els fragments que hem traduït no apareix cap marca de gènere, en 

altres apartats de la llei apareix el pronom personal he o el possessiu him, 

referint-se al secretari, director o qualsevol altre càrrec de la institució. Val a 

dir que han sorgit diverses tendències que recomanen l’eliminació de les 

marques sexistes de la llengua. Un dels autors que ha reflexionat sobre això és 

Bryan Garner en Garner on Language and Writing (2009: 243) en què associa 

un ús neutre del llenguatge amb la credibilitat que aquest pot tenir. És a dir, el 

llenguatge ha d’abastar tots els lectors, sense excloure’n cap sector i, el que és 

més important per a Garner, sense que el lector es plantegi quin 

posicionament té l’autor respecte al sexisme en el llenguatge. Això vol dir que 

sobta tant trobar-se constantment formes com s/he/it, per exemple, com 

només he. Qui escrigui les lleis ha de saber trobar construccions neutres que 

no distraguin el lector respecte el que s’està dient. Així, encara que existeixen 

reflexions sobre un ús no sexista de la llengua, cada institució o òrgan té els 

seus propis criteris i pot o no seguir aquestes recomanacions.  

Cal assenyalar, però, que la llei d’educació que estem analitzant és de l’any 

2002, és a dir, anterior a la data en què el llibre de Garner es va publicar. No 

obstant això, Garner no ha estat el primer autor a parlar-ne. Destaquen d’anys 

anteriors Henry Weihofen (1980) i Judith S. Kaye (1991), amb aportacions 

importants sobre l’ús d’un llenguatge neutre en anglès. 

Ara bé, el cas que ens afecta a nosaltres no presenta cap problema sexista en 

anglès, ja que trobem paraules sense marca de gènere com head teacher i 

pupil, però a l’hora de traduir-les sí que hem de reflexionar sobre el seu 

gènere.  

Criteris del 

català 

L’Institut Català de la Dona de la Generalitat de Catalunya ha creat un manual 

en què s’enumeren una sèrie d’estratègies per representar tant les dones com 

els homes en el llenguatge. Veiem què ens diu sobre les paraules que ens 

interessen a nosaltres i quines solucions proposa per evitar la forma masculina 

de ―director‖ (head teacher) o ―alumne‖ (pupil). 

 

ICD 3.1. Mots col·lectius 

 

Hi ha una sèrie de paraules de significat col·lectiu que eviten que 

hàgim d’esmentar sistemàticament tots dos gèneres. És recomanable 

tenir a mà una llista dels noms col·lectius que poden ser adequats per 

als temes que tractem més habitualment en els nostres documents. A 

continuació us oferim alguns exemples de mots genèrics col·lectius, 

que poden ser útils per denominar diferents grups de persones. 

 

Alumnes  – alumnat 

 

3.3. Noms d’organismes i unitats administratives 

 

Quan no sabem si la persona que ocupa un càrrec és dona o home, o 

quan volem que el text en què s’esmenta el càrrec tingui validesa 

independentment de la persona concreta que l’ocupa en un moment 

determinat, com és el cas dels rètols de despatxos o dels textos de 

normes, lleis o estatuts, podem referir-nos a aquest càrrec amb el nom 

de l’organisme o la unitat administrativa corresponent. La relativa 

despersonalització que comporta l’ús d’aquestes paraules abstractes és 
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deguda al fet que l’èmfasi es posa més en el càrrec com a institució i 

no tant en la persona que l’ocupa. 

 

Director – direcció 

 

 4.2.3. Articles i preposicions 

  

 L’article té flexió de gènere i nombre i, per tant, concorda amb els 

 substantius que acompanya. 

 el secretari o la secretària 

 les metgesses i els metges 

 

 Moltes vegades els articles apareixen precedits de preposicions; quan 

 les preposicions precedeixen una forma doble, no cal repetir-les. 

 signatura de la directora o el director 

 nota per als professors i les professores 

  

Quan fem servir denominacions dobles, podem utilitzar únicament 

l’article corresponent al primer element enumerat. Aquesta solució és 

especialment adequada quan les enumeracions tenen una certa 

complexitat i aquesta estratègia facilita de manera significativa la 

lectura del text. 

signatura de la directora o director 

nota per als professors i professores 

 

En els casos que acabem de comentar tenim, per tant, tres possibilitats 

de redacció (sense tenir en compte la possibilitat de canviar l’ordre 

d’aparició del femení i el masculí). 

signatura de la directora o del director 

signatura de la directora o el director 

signatura de la directora o director  

 

4.2.5. Verbs 

 

En general, quan el subjecte està format per dos elements coordinats 

per la conjunció o, el verb pot fer la concordança en singular o en 

plural. La concordança en singular remarca que només un dels dos 

elements ha d’actuar; en canvi, la concordança en plural posa èmfasi 

en el fet que tant l’un com l’altre ho poden fer. Amb uns exemples 

veurem més clar el que estem exposant. 

La directora o el cap d’estudis ha de signar el document. 

La directora o el cap d’estudis han de signar el document. 

 

En el cas que ens ocupa, és a dir, quan usem totes dues formes, la 

femenina i la masculina, per referir-nos a una única realitat (un càrrec, 

per exemple), el verb es manté en singular. 

El secretari o la secretària ha de trametre a les persones assistents 

l’ordre del dia. 

La directora o director ha de signar la sol·licitud. 

 

4.3. Formes abreujades 
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Un altre sistema per incloure explícitament tots dos gèneres dins d’un 

text és fer servir formes abreujades, és a dir, adjuntar la terminació 

femenina a la forma masculina després d’una barra inclinada. 

el/la traductor/a 

els/les traductors/ores 

 

Aquest procediment només és adequat per a textos breus i esquemàtics, 

com ara impresos, notes, llistes, taules o gràfics. Si s’utilitza 

sistemàticament en textos llargs, que presenten molts elements amb 

flexió de gènere, dificulta la redacció i entrebanca de manera 

considerable la lectura. 

 

Hi ha diversos recursos gràfics per separar la terminació femenina: la 

barra inclinada, el guionet i els parèntesis. El més usual i més 

recomanable per a l’ús que estem comentant és la barra inclinada. 

 

També es parla en concret sobre els textos legals, tal com veiem a 

continuació. 

  

7.2.3. Textos legals i normatius 

 

En aquests documents, en què es fa referència tant a càrrecs 

unipersonals com a òrgans de gestió, i també al conjunt de la població, 

cal preveure la inclusió de tots dos gèneres. 

 

Com que es tracta de textos de redacció seguida, el sistema de 

separació amb barres en dificulta la lectura; per tant, és preferible fer 

servir formes genèriques, col·lectives o indefinides, o bé, esmentar les 

formes masculines i femenines senceres. 

 

Com a criteri general, en la redacció de normes preval el càrrec o 

l’òrgan sobre la persona concreta que l’ocupa o n’és la responsable en 

un moment determinat i, per assegurar la validesa general dels 

documents, cal tenir en compte que els càrrecs poden ser ocupats tant 

per homes com per dones i evitar l’ús del masculí per generalitzar. 

 

[...] 

 

Cos del document 

 

Les solucions són diverses: convé utilitzar preferentment formes 

genèriques (mots col·lectius, expressions formades a partir de mots 

com ara persona o personal) i fer servir denominacions dobles quan 

els genèrics no siguin adequats. 

 

3. Formes genèriques 

 

Quan les persones a què fem referència en un text són indeterminades, 

o quan sabem que poden ser dones i homes, és convenient que, sempre 

que sigui possible, fem servir formes genèriques que ens permetin 

evitar qualsevol marca de gènere gramatical en la redacció i, per tant, 

qualsevol especificació de sexe. 
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professorat 

comunitat 

personal sanitari 

equip de direcció 

 

El gènere gramatical dels mots genèrics pot ser femení o masculí, i 

aquest fet no té cap relació amb la marca de gènere gramatical a què 

fèiem referència en el paràgraf anterior. 

la ciutadania (femení) 

l’alumnat (masculí) 

 

Quan fem servir termes genèrics, alhora que obtenim una expressió 

més equitativa, estalviem els inconvenients i el recargolament que 

implica el procediment d’esmentar la forma masculina i la femenina. 

 

TPC1 alumnes (194 ) 

 L’alumne (9 ) 

 L’alumna (0 ) 

 Alumnat (113 ) 

 

 Director/ directors (39 ) 

 Directora (0 ) 

 Direcció (20 ) 

 

TPC2  alumnes (més de 100 ) 

 L’alumne o alumna (3 ) 

 Alumnat (1 ) 

 

 Director o directora (51 ) 

 Directors (4 ) 

 Direcció (57 ) 

 

En els textos paral·lels podem veure que les recomanacions de la Generalitat 

de Catalunya no sempre s’apliquen, perquè, de fet, no són més que això, 

només recomanacions. Ara bé, veiem que hi ha una gran diferència entre el 

text traduït del castellà i el produït originàriament en català. El TPC2 s’apropa 

molt més a una tendència no sexista del llenguatge i utilitza algunes de les 

estratègies que esmenta la Generalitat: Utilitza moltes vegades ―direcció‖, 

―director o director‖ i ―l’alumne o alumna‖. Tanmateix, encara segueix fent 

ús del plural masculí com un genèric. 

Criteris del 

valencià 

El Manual de documents i llenguatge administratiu també fa algunes 

recomanacions per tal d’evitar el sexisme en el llenguatge, tot i que 

esmenta que, cito textualment, ―no es pot oblidar que l’objectiu principal 

del llenguatge és la comunicació, i que la seua eficàcia s’ha de basar en 

criteris d’economia i funcionalitat; en llenguatges d’especialitat com ara 

l’administratiu i el jurídic, a més, no es pot caure en ambigüitats, cal 

buscar-hi l’exactitud i la precisió. S’ha de procurar, doncs, que no hi haja 

cap possibilitat d’equívoc a l’hora d’interpretar un text pel fet d’haver usat 

algun recurs no-sexista i, evidentment, que aquest no vaja en contra de la 

normativa de la llengua.‖ 
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MDL  1. Ús de noms col·lectius en sentit genèric 

L’ús de termes masculins en sentit genèric està tan arrelat en 

l’inconscient lingüístic de les persones que la major part de 

parlants no s’adonen, quan els usen, de l’ocultació sistemàtica que 

es fa de les dones en el llenguatge. 

El recurs més recomanable, perquè complica menys les estructures 

sintàctiques dels textos, tot i que estilísticament hi fa perdre 

vivacitat i simplicitat, és l’ús de noms col·lectius en sentit genèric. 

 

1.1 Referits a persones 

el funcionariat i no el funcionari o la funcionària 

l’alumnat i no l’alumna o l’alumne 

el professorat o el personal docent i no la professora o el professor 

 

Cap la possibilitat de substituir un substantiu amb marca sexista 

per un sintagma introduït pel mot persona més l’adjectiu adient: 

la persona interessada i no la interessada o l’interessat 

les persones afectades i no els afectats o les afectades 

les persones candidates i no les candidates o els candidats 

les persones llicenciades en Filologia i no els filòlegs o les 

filòlogues 

 

També es pot emprar la perífrasi la persona responsable de; per 

exemple: 

la persona responsable del Rectorat i no el rector o la rectora 

la persona responsable de l’Alcaldia i no l’alcaldessa o l’alcalde 

 

Però això no sempre es pot resoldre satisfactòriament en tots els 

casos; per exemple: l’Alcaldia i el Rectorat han signat un acord... 

 

1.2 Referits a organismes, institucions i serveis: termes col·lectius 

per designar òrgans unipersonals (càrrecs) 

És especialment recomanable usar termes col·lectius o genèrics en 

textos legals, on el que importa és el càrrec com a institució, més 

que la persona que l’ocupa; una redacció amb aquests elements pot 

resultar al principi un poc inusual, però la despersonalització que 

s’aconsegueix s’adiu perfectament amb una concepció de 

l’administració sense connotacions sexistes. 

Així: 

la Secretaria i no la secretària o el secretari 
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la Gerència i no la gerent o el gerent 

la Direcció i no el director o la directora 

la Regidoria, l’Alcaldia, el Rectorat, la Delegació... 

 

En alguns casos es produeix ambigüitat pel fet de coincidir el 

càrrec i la seu o l’oficina que aquest ocupa; l’ús habitual d’aquest 

recurs ha de permetre evitar l’estranyesa que causa la designació 

d’òrgans unipersonals amb termes col·lectius o genèrics. 

 

En tot cas sempre es pot optar, a l’hora de designar el càrrec, per 

l’ús de la doble forma completa l’alcalde o l’alcaldessa (punt 2.3) 

o perífrasis del tipus 

la persona responsable de l’Alcaldia (punt 1.1). 

 

TPV1  alumnes (181 ) 

 L’alumne (9 ) 

 L’alumna (0 ) 

 Alumnat (115 ) 

 

 Director / directors (39 ) 

 Directora (0 ) 

 Direcció (22 ) 

 

TPV2  alumnes (5 ) 

 Alumne (0 ) 

 Alumnat (0 ) 

 

Cal destacar que en el TPV2 gairebé no apareixen els termes que ens 

interessen, però hem pogut comprovar que també utilitzen el plural masculí 

per incloure tots dos gèneres. El TPV1, tal com succeeix en el TPC1, té 

moltes marques de masculí per referir-se a col·lectius, envers del que 

recomana el Manual de documents i llenguatge administratiu.   

Solució Hem vist, tal com passa en tots els aspectes conflictius de la llengua, que 

les recomanacions són un ideal o, fins i tot, una utopia de la pràctica i que 

tant les lleis catalanes i valencianes, com les angleses contenen moltes 

marques sexistes del llenguatge.  

 

Per tant, tenint en compte la nostra voluntat a crear un llenguatge jurídic 

planer que no exclogui cap sector de la societat, proposem les solucions 

següents per als termes que ens afecten: 

 

Head teacher: És un terme que es refereix a un càrrec que el pot ocupar 



61 

 

tant un home com una dona. Per aquest motiu, i seguint les recomanacions 

dels criteris esmentats anteriorment, considerem que la millor solució en 

aquest cas és utilitzar el nom abstracte i general de l’organisme: ―la 

direcció‖.  

 

Pupil: Cal diferenciar els dos sentits en què s’utilitza el terme en aquest 

context: quan es parla d’un pupil en concret i quan es fa referència a tots 

els pupils de la classe. Així, en el primer  cas, hem optat per designar la 

forma masculina i femenina del nom, ja que creiem que no sobrecarrega el 

text: ―l’alumne o alumna‖ i ―aquest alumne i alumne‖.  

 

  


